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๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนลาซาล   ตั้งอยู่เลขท่ี   ๗๕๒ ถนนลาซาล    แขวงบางนา  เขตบางนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๒๖๐ โทร ๐-๒๓๙๓-๓๕๑๐ , ๐-๒๓๙๓-๖๑๓๗  โทรสาร ๐-๒๗๔๘-๖๘๕๕        
E-mail address : Webmaster@lasalleschool.ac.th สังกัด ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เปิดท าการสอนตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๑.๒ ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนลาซาลเป็นโรงเรียนคาทอลิกของมูลนิธิลาซาล ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๐๖ ในนามมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมี นายชิน บุญยานันทน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต 
ภราดาไมเคิล พิเอเลต์ เป็นอธิการ นายยงยุทธ โชติรวี เป็นผู้จัดการ และนายชิน ประกอบกิจ เป็นครูใหญ่ 
 เริ่มแรกโรงเรียนลาซาล เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย
ล้วน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งหมด ๓๔๒ คน ครู ๑๑ คน และคณะ
ภราดา ๔ ท่าน มีอาคารเรียน ๑ หลัง เป็นอาคารตึก ๔ ชั้น 
 ปัจจุบันโรงเรียนลาซาล เปิดท าการสอน ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผู้บริหารครู
และบุคลากรทางศึกษา ๒๖๔ คน มีจ านวนนักเรียน ๕,๐๕๙ คน มีเนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา ประกอบด้วย
อาคาร ๕ ชั้น ๑ หลัง อาคาร ๔ ชั้น ๓ หลัง อาคาร ๓ ชั้น ๑ หลัง อาคารชั้นเดียว ๑ หลัง หอประชุมใหญ่ ๑ หลัง สระ
ว่ายน้ า ๑ สระ และห้องประกอบต่าง ๆ เช่น ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้อง Sound lab และ ห้องประชุม 
Kan Mini Hall 
 

แผนที่โรงเรียนลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน    

     ๑) นายวิรัตน์  ค าเจริญ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๒๒-๗๖๗๙  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๒๖  
จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  ๓๐  ปี  ๙  เดือน 
 ๒.๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๑  คน 
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      ๑) นายเดโชชัย  ไทยวิรัช  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  
๐๘๑- ๙๓๗-๔๕๘๔  รับผิดชอบ ฝ่ายบุคลากร 
  
๓.  ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖) 
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น    ๕,๐๕๙    คน    จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.๑ ๖ ๑๒๗ ๑๑๓ ๒๔๐ ๔๐ 
อ.๒ ๖ ๑๒๙ ๑๑๑ ๒๔๐ ๔๐ 
อ.๓ ๖ ๑๒๗ ๑๑๓ ๒๔๐ ๔๐ 
รวม ๑๘ ๓๘๓ ๓๓๗ ๗๒๐ ๔๐ 
ป.๑ ๙ ๒๔๖ ๑๙๖ ๔๔๒ ๔๙ 
ป.๒ ๙ ๒๒๗ ๑๙๘ ๔๒๕ ๔๗ 
ป.๓ ๘ ๑๙๓ ๑๘๑ ๓๗๔ ๔๗ 
ป.๔ ๘ ๒๑๐ ๑๖๔ ๓๗๔ ๔๗ 
ป.๕ ๘ ๒๓๔ ๑๔๙ ๓๘๓ ๔๘ 
ป.๖ ๙ ๒๑๕ ๑๘๖ ๔๐๑ ๔๕ 
รวม ๕๑ ๑๓๒๕ ๑๐๗๔ ๒๓๙๙ ๔๗ 
ม.๑ ๘ ๒๔๙ ๑๔๔ ๓๙๓ ๔๙ 
ม.๒ ๙ ๒๐๐ ๑๙๖ ๓๙๖ ๔๔ 
ม.๓ ๘ ๑๘๕ ๑๖๓ ๓๔๘ ๔๔ 
รวม ๒๕ ๖๓๔ ๕๐๓ ๑๑๓๗ ๔๕ 
ม.๔ ๕ ๑๕๕ ๑๒๒ ๒๗๗ ๕๕ 
ม.๕ ๕ ๑๖๓ ๑๑๐ ๒๗๓ ๕๕ 
ม.๖ ๕ ๑๕๑ ๑๐๒ ๒๕๓ ๕๑ 
รวม ๑๕ ๔๖๙ ๓๓๔ ๘๐๓ ๕๕ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๙ ๒๘๑๑ ๒๒๔๘ ๕๐๕๙ ๔๖ 
 
 
๓.๑ ที่ตั้ง     กทม.    ภูมิภาค 
๓.๒ หลักสูตรของสถานศึกษา ( เลือกได้มากกว่า  ๑ ข้อ) 
      หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    โครงการ  EP    อิสลามศึกษา 
 
๓.๓  จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 
เตรียมอนุบาล     
อนุบาล ๑๘    
ประถม ๑-๖ ๕๑    
มัธยมต้น ๒๕    



มัธยมปลาย ๑๕    
รวม ๑๐๙    

 
๓.๔ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร /โครงการและเพศ 

หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น 

จ านวนผู้เรียน 
ไทย EP อิสลาม รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
เตรียมอนุบาล          
อนุบาล ๓๘๓ ๓๓๗        
ประถม ๑-๖ ๑,๓๒๕ ๑,๐๗๔        
มัธยมต้น ๖๓๔ ๕๐๓        
มัธยมปลาย ๔๖๙ ๓๓๔        

รวม ๒,๘๑๑ ๒,๒๔๘        
 
๓.๕. ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 
  บุคคลธรรมดา 
  นิติบุคคล 
    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท    มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
   มูลนิธิในคริสต์ศาสนา    มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................. 
 
 

 
 
 
๓.๖  จ านวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

รายการ 
จ านวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องเรยีนรว่ม - - - - - - 
๒. ผู้เรียนท่ีมภีาวะทุพโภชนาการ - - - - - - 
๓. ผู้เรียนปญัญาเลิศ       
    ๓.๑ คณิตศาสตร ์ - ๑,๒๑๒ ๕๔๖ ๒๖๔ ๒,๐๒๒ ๔๖.๖๐ 
    ๓.๒ วิทยาศาสตร ์ - ๑,๑๔๓ ๓๒๔ ๔๒๑ ๑,๘๘๘ ๔๓.๕๒ 
    ๓.๓ ภาษาอังกฤษ - ๑,๑๘๖ ๔๙๑ ๓๗๑ ๒,๐๔๘ ๔๗.๒๐ 
    ๓.๔ ศิลปะ / นาฏศิลป์/ดนตร ี - ๑,๐๒๕ ๖๕๓ ๒๐๘ ๑,๘๘๖ ๔๓.๔๗ 
    ๓.๖ พลศึกษา - ๑,๗๒๗ ๙๐๖ ๗๕๑ ๓,๓๘๔ ๗๗.๙๙ 
    ๓.๗ ภาษาไทย - ๑,๒๒๒ ๖๖๐ ๒๘๙ ๒,๑๗๑ ๕๐.๐๔ 
    ๓.๘ การงานอาชีพ - ๑,๓๖๕ ๘๖๘ ๓๔๖ ๒,๕๗๙ ๕๙.๔๔ 
    ๓.๙ สังคมศึกษา - ๑,๖๖๓ ๖๙๗ ๓๕๔ ๒,๗๑๔ ๖๒.๕๕ 
    ๓.๑๐ อื่นๆ (ระบุ)......................... - - - - - - 
๔. ผู้เรียนท่ีต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ       



    ๔.๑ ยากจน ๑๔ ๓๖ ๑๓ ๑๓ ๗๖ ๑.๕๑ 
    ๔.๒ ด้อยโอกาส - - ๑๑ - ๑๑ ๐.๒๖ 
    ๔.๓ อื่นๆ (ระบุ) - - - - - - 
๕. ผู้เรียนซ้ าช้ัน - - - - - - 
๖. ผู้เรียนท่ีขาดเรียนมากกว่าร้อยละ ๕ ของเวลาเรียน 
(วัน) ตลอดปีการศึกษา - - ๑๐๐ - ๑๐๐ ๒.๓๑ 

๗. ผู้เรียนลาออกกลางคัน - - ๗  ๗ ๐.๑๗ 
๘. ผู้เรียนท่ีท าช่ือเสียงให้กับโรงเรยีน - ๑๘๓ ๒๗ ๒๘ ๒๓๘ ๕.๔๙ 
๙. ผู้เรียนท่ีอยู่ในภาวะเสีย่ง       
    ๙.๑ เอดส ์ - - - - - - 
    ๙.๒ ยาเสพติดประเภทบุหรี ่ - - - ๘ ๘ ๐.๑๙ 
    ๙.๓ ความรุนแรง - - - - - - 
    ๙.๔ พฤติกรรมก้าวร้าวตามค าวินิจฉัยของแพทย ์ - - - - - - 

๓.๗   จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 

         เสริมสุขภาพ (สสส.) ๓,๖๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๐ 

๓.๘   จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๓,๖๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๔ 
๓.๙   จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๑๐ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ๔,๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๖ 

๓.๑๑ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๔,๐๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   จ านวนที่สอนวิชาตรงเอก  ๑๙๙  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๓๘ 
   จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๖๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๔.๖๒ 

         ข้อมูลวันที่  ๓  มีนาคม   ๒๕๕๗ 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 อาคารเรียนจ านวน  ๕   หลัง อาคารประกอบจ านวน  ๕๑  หลัง  ส้วม  ๑๒๐  ห้อง   สระว่ายน้ า   ๑   สระ  
สนามเด็กเล่น  ๖  สนาม  สนามฟุตบอล  ๑   สนาม  สนามบาสเก็ตบอล   ๑   สนาม  สนามเทนนิส........-......สนาม  
อ่ืนๆ (ระบุ)................. 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ  (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินอุดหนุนรายหัว ๕๑,๙๔๔,๑๓๑.๑๒ จ่ายเงินเดือนครู/ค่าจ้าง ๔๔,๖๘๘,๘๖๙.๘๒ 
  จ่ายค่าด าเนินการจัดการศึกษา ๑,๔๕๑,๐๕๒.๒๖ 
  จ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ๕,๘๐๔,๒๐๙.๐๔ 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ม.ค. 
– ธ.ค. ๒๕๕๕ 

๒,๗๖๐,๓๐๑.๐๐ ค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๗๖๐,๓๐๑.๐๐ 

นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน ๑๐,๘๑๒,๕๔๑.๐๐ ค่าหนังสือเรียน ๓,๖๗๔,๕๔๖.๐๐ 
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ  ค่าอุปกรณ์การเรียน ๑,๙๒๔,๘๘๕.๐๐ 
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๑,๙๙๒,๓๔๐.๐๐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓,๒๒๐,๗๗๐.๐๐ 
เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ๕,๔๙๑,๐๔๕.๐๐ ค่านม ยู.เอส.ที.๒๐๐ ซีซี และ

นมพาสเจอร์ไรส์ ๒๐๐ ซีซี 
๕,๔๙๑,๐๔๕.๐๐ 

รวมรายรับ ๗๑,๐๐๘,๐๑๘.๑๒ รวมรายจ่าย ๗๑,๐๐๘,๐๑๘,๑๒ 
 

 
งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง          คิดเป็นร้อยละ    ๘๘.๘๓ %   ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      คิดเป็นร้อยละ    ๑๑.๑๗  %   ของรายรับ 

 
 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๗.๑ อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่ คือ   
   รับราชการ     ค้าขาย    เกษตรกร 
   รับจ้าง     ไม่มีอาชีพ    อ่ืนๆ  (ระบ.ุ..................) 
๗.๒  ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ 
    พุทธ     คริสต์   อิสลาม 
    ฮินดู     ซิกข ์   อ่ืนๆ  (ระบ.ุ..................) 
๗.๓  รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  มากกว่า  ๓๐๐,๐๐๐   บาท/ปี  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา 
       ระดับปริญญาตรี 
 
๗.๔  โอกาสและข้อจ ากัดของสถานศึกษา 

๗.๔.๑ โอกาส / จุดแข็ง ( เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้ ) 



  ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ เช่น แหล่งโบราณสถาน / โบราณวัตถุ  
      สถานที่ท่องเที่ยว 

      ตั้งอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานที่ราชการ / โรงพยาบาล / หน่วยงานอื่นๆ 
  ปลอดภัยต่อยาเสพติด / แหล่งเริงรมย์ / แห่งการพนันมอมเมาเยาวชน 
  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  สภาพแวดล้อมดี / ปลอดโปร่ง / ไม่แออัด / บรรยากาศร่มรื่น 
 ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งชุมชน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน / มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  มีวิทยากรในท้องถิ่น / ผู้น าในท้องถิ่นท่ีมีความรู้ 
 ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อบริการชุมชนด้านสุขภาพ / กีฬา / สวัสดิภาพ 
  การคมนาคมสะดวก มีรถรับจ้าง  รถประจ าทางผ่าน 
  มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
  อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น / ใกล้ตลาด / แหล่งชุมชน / ใกล้ห้างสรรพสินค้า 
  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ / เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 
  ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู 
  สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
  ผู้ปกครองมีศรัทธา / ทัศนคติ / ความเชื่อมั่น ที่ดีต่อโรงเรียน 

   ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี ผู้ปกครองเอาใจใส่ 
   เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

  มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
๗.๔.๒ ข้อจ ากัด / จุดอ่อน ( เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้ ) 
            ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
  ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน / โรงเรียนเทศบาล / โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 
   ที่พักอาศัยของผู้เรียนห่างไกลจากโรงเรียน 
   ผู้เรียนมีทักษะการคิด / ตั้งค าถาม / แสวงหาความรู้น้อย 
   งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
   จ านวนผู้เรียนลดลง 
   ทางเข้าโรงเรียนคับแคบท าให้การสัญจรติดขัด 
   ไม่มีห้องประชุมที่รองรับส าหรับคนจ านวนมาก 
   ไม่สามารถขยายการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ 
   โรงเรียนมีขนาดเล็กจึงขาดรายได้น ามาพัฒนา 

  สถานที่บริเวณโรงเรียนคับแคบ เช่น พ้ืนที่การออกก าลังกาย พื้นที่ท ากิจกรรม สนาม 
  อาคารไม่ได้รับการปรับปรุง 
  ขาดแคลนสื่อ / แหล่งการเรียนรู้ ที่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าของผู้เรียน 
  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งอบายมุข / แหล่งมอมเมาเยาวชน 
  ขาดแคลนบุคลากร / ครู / วุฒิทางการศึกษา 
  ครูมีภาระงานอ่ืนนอกจากการสอนมาก 
  ครูไม่ทันเทคโนโลยี 
  โรงเรียนไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย / อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้กับชุมชน 
  ขาดการนิเทศติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ขาดการรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ 



  การท ากิจกรรมของโรงเรียนขึ้นอยู่กับวันหยุดของผู้ปกครอง 
  ขาดความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองไม่เข้าใจหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม 
  การบริหารจัดการไม่คล่องตัว 
  มีการเปลี่ยน / โยกย้ายผู้บริหารบ่อย 
  ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร EP 
  ไม่มีรถรับ – ส่งผู้เรียน 
  ผู้ปกครองมีรายได้น้อย 
  ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบด้านสุขนิสัย คุณธรรม – จริยธรรม 
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
  ผู้เรียนขาดระเบียบวินัย 
  อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลจากความเจริญ / อ าเภอ /แหล่งชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  (ระดับอนุบาล ๓ - ๕ ปี) 
โรงเรียนลาซาล  กรุงเทพมหานคร 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัยโรงเรยีนลาซาล เป็นการพัฒนาเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี โดยการส่งเสริมพัฒนาการองค์รวมที่เน้นกระบวนการ ผ่าน

ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยค านึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนท่ีเด็กอาศัยอยู่ เพื่อ    ส่งเสริมให้เด็กได้รับ

การพัฒนาตามศักยภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูและนักเรียนเป็นส าคัญ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
 

โรงเรียนลาซาล ระดับก่อนประถมศึกษาจัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖  ส าหรับหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖   โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และหน่วย
การเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี หน่วย/สาระการเรียนรู้ จ านวนวัน 
ภาคเรียนท่ี ๑ 

๑ ๑๖-๑๗ พ.ค. ๕๖ เตรียมความพร้อม ๒ 

๒ 
๓ 
๔ 

๒๐ – ๒๓ พ.ค. ๕๖ 
๒๗ – ๓๑ พ.ค. ๕๖ 

๓ - ๗  มิ.ย. ๕๖ 
 

๑. หน่วยตัวเรา 
สาระ   
ชื่อ สกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะ การดูแลรักษาอวัยวะต่างๆ ท้ัง
ภายใน – ภายนอก 

๒ 
๓ 
๔ 

๕ 
๖ 
๗ 

๑๐ – ๑๔ ม.ิย. ๕๖ 
๑๗ – ๒๑ ม.ิย. ๕๖ 
๒๔ - ๒๘ มิ.ย. ๕๖ 

๒. หน่วยโรงเรียนของเรา 
สาระ   
โรงเรียน บุคคลภายในโรงเรียน บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

๑๕ 

๘ 
๙ 

   ๑ – ๕ ก.ค. ๕๖ 
๘ – ๑๒ ก.ค. ๕๖ 

๓. หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระ  
การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลบนทาง

๑๐ 

รูปแบบการจดัประสบการณ ์

-  เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง/ด้วยวิธีการที่หลากหลาย   
-  เรียนรู้จากแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย ใน/นอกห้องเรียน 
-  การมีปฏิสมัพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม    
-  การมสี่วนร่วมของชุมชน 
 

การประเมินผลตามสภาพจริง 

 

คุณลักษณะตามวัย 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 

สาระการเรียนรู ้

 

ประสบการณ์ส าคัญ 
เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะที่ส าคญัในการสร้างองค์ความรู้โดยผ่าน
รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการ ๔ ด้าน 
- พัฒนาการทางด้านร่างกาย  
- พัฒนาการทางด้านอารมณ์ – จิตใจ 
- พัฒนาการทางด้านสังคม  
- พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
- คุณธรรมจริยธรรม 
 

สาระท่ีควรเรียนรู้ 
เรื่องราวรอบตัวเด็กท่ีน ามาปรับเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม 
    - ตัวเด็ก 
    - บุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
    - ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
    - สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
 



สายกลาง และมีคุณธรรม จริยธรรม 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

๑๕ – ๑๙ ก.ค. ๕๖ 
๒๒ – ๒๖ ก.ค. ๕๖ 

๒๙ ก.ค.–๒ ส.ค. ๕๖ 

๔. หน่วยธรรมชาติน่ารู้ 
สาระ  
สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต การให้ความส าคัญของการดูแลรกัษา 
อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๑๓ 

๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

๕ – ๙ ส.ค. ๕๖ 
๑๒ – ๑๖ ส.ค. ๕๖ 
๑๙ – ๒๓ ส.ค. ๕๖ 

๕. หน่วยคนดีศรีสังคม 
สาระ  
ชุมชน บุคคลในชุมชน บทบาทหน้าท่ีของบุคคลต่าง ๆ ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมท่ีเน้นการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (วันแม่) 

๑๔ 

๑๖ ๒๖ – ๓๐ ส.ค. ๕๖ ๖. หน่วยสนุกกับการวัด ๑๐ 

๑๗ ๒ – ๖ ก.ย. ๕๖ สาระ 
ขนาด รูปร่าง รูปทรง น้ าหนัก การเปรียบเทียบ ส่งเสริมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง จากการใช้เครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ รู้จักการ
บันทึก และการจ าแนกเปรียบเทียบข้อมูล 

 

๑๘ ๙ – ๑๓ ก.ย. ๕๖ ๗. หน่วยรับรู้ด้วยสัมผัส ๑๐ 

๑๙ ๑๖ – ๒๐ ก.ย. ๕๖ สาระ 
ผิวสัมผัส สิ่งของเครื่องใช้ ส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
การใช้ผิวสัมผัสในการรับความรู้สึก 

 

 
สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี หน่วย/สาระการเรียนรู้ จ านวนวัน 

๒๐ ๒๓ – ๒๗ ก.ย. ๕๖ สอบประเมินทักษะภาคเรียนที่ ๑ ๕ 

  ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖  
ภาคเรียนที่ ๒ 

๒๑ ๑  พ.ย. ๕๖ เตรียมความพร้อม ๑ 
๒๒ 
๒๓ 

๔ – ๘ พ.ย. ๕๖ 
๑๑ – ๑๕ พ.ย. ๕๖ 

๘. หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน 
สาระ 
ความปลอดภัยในการเล่น เรียนรู้ที่จะเล่นและท าสิ่งต่าง ๆ ด้วย  
ตนเอง 

๑๐ 

๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 

๑๘ -๒๒ พ.ย. ๕๖ 
๒๕ - ๒๙ พ.ย. ๕๖ 
๒ – ๖ ธ.ค. ๕๖ 

๙. บ้านแสนสุข 
สาระ 
ครอบครัว บทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว 
(ลอยกระทง/วันพ่อ) 

๑๔ 

๒๗ 
๒๘ 

๙ – ๑๓ ธ.ค. ๕๖ 
๑๖ – ๒๐ ธ.ค. ๕๖ 

๑๐. หน่วยคืนวันที่ผันเปลี่ยน 
สาระ ฤดูกาล , กลางวัน–กลางคืน 
การให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์จริงต่าง ๆ ที่เป็นไปใน
ปัจจุบัน เช่น การเกิดภัยแล้ง การขาดแคลนน้ า และทรัพยากร 
ทางธรรมชาติอื่น ๆ (ฤดูหนาว) 

๙ 



๒๙ 
๓๐ 

๒๓ – ๒๗ ธ.ค. ๕๖ 
๓๐ธ.ค.๕๖–๓ ม.ค.๕๗ 

๑๑. หน่วยหนูท าได้ 
สาระ 
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
การช่วยเหลือตนเองในเรื่องต่างๆ เช่น การแต่งตัว การ
รับประทานอาหาร การเก็บของเล่น ของใช้ตนเอง 

๘ 

๓๑ 
๓๒ 

๖ – ๑๐ ม.ค. ๕๗ 
๑๓ – ๑๗ ม.ค. ๕๗ 

๑๒. หน่วยหนูน้อยคุณธรรม 
สาระ 
ศาสนา , คุณธรรม ๑๐ ประการ 

๙ 

๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 

๒๐ – ๒๔ ม.ค. ๕๗ 
๒๗ - ๓๑ ม.ค.  ๕๗ 

๓ – ๗ ก.พ. ๕๗ 

๑๓. หน่วยใกล้ไกลก็ไปถึง 
สาระ  การสื่อสาร , ยานพาหนะ 
เรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรการใช้เครื่องหมายจราจร 
และการใช้เครื่องมือสื่อสาร 

๑๕ 

๓๖ ๑๐ – ๑๔ ก.พ. ๕๗ หน่วยโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ ๕ 
๓๗ ๑๗ – ๒๑ ก.พ. ๕๗ ทบทวน ๑๐ 
๓๘ ๒๔ – ๒๘ ก.พ. ๕๗ สอบประเมินทักษะภาคเรียนที่ ๒  

ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) 

 

กลุ่มสาระ 
เวลาเรียนรายปี  (ชั่วโมงต่อปี) 

 ชั่วโมง ประถมศึกษาปีที่ ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๑.  สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑  เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ 

    -   ภาษาไทย ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ 

    -   คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ 

    -   วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

    -   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

    -   ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 

    -   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

    -   ศิลปะ    ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

    -   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 

    -   ภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 

รวม  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๒๑ 

๒.   สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 

๓.   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓ 

รวม ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๒๕ 

 
หมายเหตุ 



   ๑. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) 
       ๑.๑ ภาษาไทย          ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
       ๑.๒ วิทยาศาสตร์         ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
       ๑.๓ การงานาอาชีพและเทคโนโลยี       ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
       ๑.๔ ภาษาต่างประเทศ        ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) 

 

กลุ่มสาระ 
เวลาเรียนรายปี  (ชั่วโมงต่อปี) 

 ชั่วโมง ประถมศึกษาปีที่ ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๑.  สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑  เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ 

    -   ภาษาไทย ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ 

    -   คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ 

    -   วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

    -   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

    -   ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 

    -   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

    -   ศิลปะ    ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

    -   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 

    -   ภาษาอังกฤษ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 

รวม  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๒๑ 

๒.   สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 

๓.   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓ 

รวม ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๒๕ 

 
หมายเหตุ 
    ๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     ๒.๑ กิจกรรมแนะแนว        ๔๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    ๒.๒ กิจกรรมนักเรียน         



  ๒.๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ   -   เนตรนารี       ๓๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  ๒.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม/ชมรม      ๔๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๒.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์      ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) 

 

กลุ่มสาระ 
เวลาเรียนรายปี  (ชั่วโมงต่อปี) 

ชั่วโมง ประถมศึกษาปีที่ ๔ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๑.  สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ 

-   ภาษาไทย ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔ 

-   คณิตศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔ 

-   วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

-   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

-   ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 

-   สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

-   ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

-   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

-   ภาษาอังกฤษ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

รวม  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๒๑ 

๒.   สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์) ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 

๓.   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓ 

รวม ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๒๕ 

 
หมายเหตุ 
   ๑. กลุ่มสาระเพ่ิมเติม คอมพิวเตอร์       ๔๐  ชั่วโมง/ป ี
   ๒. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
        ๒.๑  ภาษาไทย         ๑  ชั่วโมง/สัปดาห์  
        ๒.๒  คณิตศาสตร์         ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
        ๒.๓  วิทยาศาสตร์การทดลอง       ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
        ๒.๔  จริยธรรม         ๑  ชั่วโมง/สัปดาห์ 



        ๒.๕  ภาษาอังกฤษ         ๔  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) 

 

กลุ่มสาระ 
เวลาเรียนรายปี  (ชั่วโมงต่อปี) 

ชั่วโมง ประถมศึกษาปีที่ ๔ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๑.  สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ 

-   ภาษาไทย ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔ 

-   คณิตศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔ 

-   วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

-   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

-   ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 

-   สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

-   ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

-   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

-   ภาษาอังกฤษ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒ 

รวม  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔๒๐ ๒๑ 

๒.   สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์) ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑ 

๓.   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓ 

รวม ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๒๕ 

 
หมายเหตุ 
    ๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     ๓.๑ กิจกรรมแนะแนว        ๔๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    ๓.๒ กิจกรรมนักเรียน         
  ๓.๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ   -   เนตรนารี       ๓๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  ๓.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม/ชมรม      ๔๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์      ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 



 
 
 
 
 

แผนการเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 

 
รหัสวิชา วิชา/กิจกรรม จ านวนชั่วโมง ชั่วโมง/สัปดาห ์

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๒๑ 
ท ๑๑๑๐๑ -   ภาษาไทย  ๒๐๐ ๕ 
ค ๑๑๑๐๑ -   คณิตศาสตร์  ๒๐๐ ๕ 
ว ๑๑๑๐๑ -   วิทยาศาสตร์  ๘๐ ๒ 
ส ๑๑๑๐๑ -   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ ๒ 
ส ๑๑๑๐๒ -   ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๑ 
พ ๑๑๑๐๑ -   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ ๒ 
ศ ๑๑๑๐๑ -   ศิลปะ   ๘๐ ๒ 
ง ๑๑๑๐๑ -   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๔๐ ๑ 
อ ๑๑๑๐๑ -   ภาษาต่างประเทศ  ๔๐ ๑ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ ๑ 
ง ๑๑๒๐๑ -   การอ่านภาษาไทย  ๔๐ ๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
 -  กิจกรรมนักเรียน   
   กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ๓๐ ๑ 
   กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ๔๐ ๑ 
  -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
 รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ ๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

 
รหัสวิชา วิชา/กิจกรรม จ านวนชั่วโมง ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๒๑ 
ท ๑๒๑๐๑ -   ภาษาไทย  ๒๐๐ ๕ 
ค ๑๒๑๐๑ -   คณิตศาสตร์  ๒๐๐ ๕ 
ว ๑๒๑๐๑ -   วิทยาศาสตร์  ๘๐ ๒ 
ส ๑๒๑๐๑ -   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ ๒ 
ส ๑๒๑๐๒ -   ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๑ 
พ ๑๒๑๐๑ -   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ ๒ 
ศ ๑๒๑๐๑ -   ศิลปะ   ๘๐ ๒ 
ง ๑๒๑๐๑ -   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๔๐ ๑ 
อ ๑๒๑๐๑ -   ภาษาต่างประเทศ  ๔๐ ๑ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ ๑ 
ง ๑๒๒๐๑ -   การอ่านภาษาไทย  ๔๐ ๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
 -  กิจกรรมนักเรียน   
   กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ๓๐ ๑ 
   กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ๔๐ ๑ 
  -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
 รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ ๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

 
รหัสวิชา วิชา/กิจกรรม จ านวนชั่วโมง ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๒๑ 
ท ๑๓๑๐๑ -   ภาษาไทย  ๒๐๐ ๕ 



ค ๑๓๑๐๑ -   คณิตศาสตร์  ๒๐๐ ๕ 
ว ๑๓๑๐๑ -   วิทยาศาสตร์  ๘๐ ๒ 
ส ๑๓๑๐๑ -   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ ๒ 
ส ๑๓๑๐๒ -   ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๑ 
พ ๑๓๑๐๑ -   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ ๒ 
ศ ๑๓๑๐๑ -   ศิลปะ   ๘๐ ๒ 
ง ๑๓๑๐๑ -   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๔๐ ๑ 
อ ๑๓๑๐๑ -   ภาษาต่างประเทศ  ๔๐ ๑ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ ๑ 
ง ๑๓๒๐๑ -   การอ่านภาษาไทย  ๔๐ ๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
 -  กิจกรรมนักเรียน   
   กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ๓๐ ๑ 
   กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ๔๐ ๑ 
  -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
 รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ ๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 

 
รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม จ านวนชั่วโมง ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๒๑ 
ท ๑๔๑๐๑ -   ภาษาไทย  ๑๖๐ ๔ 
ค ๑๔๑๐๑ -   คณิตศาสตร์  ๑๖๐ ๔ 
ว ๑๔๑๐๑ -   วิทยาศาสตร์  ๘๐ ๒ 
ส ๑๔๑๐๑ -   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ ๒ 
ส ๑๔๑๐๒ -   ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๑ 
พ ๑๔๑๐๑ -   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ ๒ 
ศ ๑๔๑๐๑ -   ศิลปะ   ๘๐ ๒ 



ง ๑๔๑๐๑ -   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๘๐ ๒ 
อ ๑๔๑๐๑ -   ภาษาต่างประเทศ  ๘๐ ๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ ๑ 
ง ๑๔๒๐๑ -   คอมพิวเตอร์  ๔๐ ๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
 -  กิจกรรมนักเรียน   
   กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ๓๐ ๑ 
   กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ๔๐ ๑ 
  -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
 รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ ๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 

 
รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม จ านวนชั่วโมง ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๒๑ 
ท ๑๕๑๐๑ -   ภาษาไทย  ๑๖๐ ๔ 
ค ๑๕๑๐๑ -   คณิตศาสตร์  ๑๖๐ ๔ 
ว ๑๕๑๐๑ -   วิทยาศาสตร์  ๘๐ ๒ 
ส ๑๕๑๐๑ -   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ ๒ 
ส ๑๕๑๐๒ -   ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๑ 
พ ๑๕๑๐๑ -   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ ๒ 
ศ ๑๕๑๐๑ -   ศิลปะ   ๘๐ ๒ 
ง ๑๕๑๐๑ -   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๘๐ ๒ 
อ ๑๕๑๐๑ -   ภาษาต่างประเทศ  ๘๐ ๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ ๑ 
ง ๑๕๒๐๑ -   คอมพิวเตอร์  ๔๐ ๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 



 -  กิจกรรมนักเรียน   
   กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ๓๐ ๑ 
   กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ๔๐ ๑ 
  -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
 รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ ๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 

 
รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม จ านวนชั่วโมง ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๒๑ 
ท ๑๖๑๐๑ -   ภาษาไทย  ๑๖๐ ๔ 
ค ๑๖๑๐๑ -   คณิตศาสตร์  ๑๖๐ ๔ 
ว ๑๖๑๐๑ -   วิทยาศาสตร์  ๘๐ ๒ 
ส ๑๖๑๐๑ -   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ ๒ 
ส ๑๖๑๐๒ -   ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๑ 
พ ๑๖๑๐๑ -   สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ ๒ 
ศ ๑๖๑๐๑ -   ศิลปะ   ๘๐ ๒ 
ง ๑๖๑๐๑ -   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๘๐ ๒ 
อ ๑๖๑๐๑ -   ภาษาต่างประเทศ  ๘๐ ๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ ๑ 
ง ๑๖๒๐๑ -   คอมพิวเตอร์  ๔๐ ๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
 -  กิจกรรมนักเรียน   
   กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ๓๐ ๑ 
   กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ๔๐ ๑ 
  -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
 รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ ๒๕ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ช.ม.)  รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑  (๔๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑  (๔๔๐) 
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕  (๖๐)  ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕  (๖๐) 
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕  (๖๐)  ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕  (๖๐) 
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕  (๖๐)  ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕  (๖๐) 
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๕  (๖๐)  ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒ ๑.๕  (๖๐) 
ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕  (๒๐)  ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕  (๒๐) 
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕  (๒๐)  พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๐.๕  (๒๐) 
พ ๒๑๑๐๒ กรีฑา ๐.๕  (๒๐)  พ ๒๑๑๐๔ ปิงปอง ๐.๕  (๒๐) 
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ  ๑ ๑.๐  (๔๐)  ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ  ๒ ๑.๐  (๔๐) 
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๑.๐  (๔๐)  ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๑.๐  (๔๐) 
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๕  (๖๐)  อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๕  (๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕  (๑๐๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕  (๑๐๐) 
ค ๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๑ ๑.๐  (๔๐)  ค ๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๒ ๑.๐  (๔๐) 
ว ๒๑๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร์ ๐.๕  (๒๐)  ว ๒๑๒๐๒ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๐.๕  (๒๐) 
อ ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  ๑ ๑.๐  (๔๐)  อ ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  ๒ ๑.๐  (๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว (๒๐)  กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
   ลูกเสือ / เนตรนารี (๒๐)    ลูกเสือ / เนตรนารี (๑๕) 
   ชุมนุม / ชมรม (๑๕)    ชุมนุม / ชมรม (๑๕) 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๕)    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐  รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ช.ม.) 
 รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑  (๔๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑  (๔๔๐) 
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕  (๖๐)  ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕  (๖๐) 
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕  (๖๐)  ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕  (๖๐) 
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๕  (๖๐)  ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๕  (๖๐) 
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๕  (๖๐)  ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔ ๑.๕  (๖๐) 
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕  (๒๐)  ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕  (๒๐) 
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕  (๒๐)  พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ ๐.๕  (๒๐) 
พ ๒๒๑๐๒ ฟุตบอล ๐.๕  (๒๐)  พ ๒๒๑๐๔ ตะกร้อ ๐.๕  (๒๐) 
ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ  ๓ ๑.๐  (๔๐)  ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ  ๔ ๑.๐  (๔๐) 
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๑.๐  (๔๐)  ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔ ๑.๐  (๔๐) 
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๕  (๖๐)  อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๕  (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕  (๑๐๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕  (๑๐๐) 
ค ๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๓ ๑.๐  (๔๐)  ค ๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๔ ๑.๐  (๔๐) 
ว ๒๒๒๐๑ วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ ๐.๕  (๒๐)  ว ๒๒๒๐๒ อาหารและยา ๐.๕  (๒๐) 
อ ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  ๓ ๑.๐  (๔๐)  อ ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  ๔ ๑.๐  (๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว (๒๐)  กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
  ลูกเสือ / เนตรนารี (๒๐)    ลูกเสือ / เนตรนารี (๑๕) 
  ชุมนุม / ชมรม (๑๕)    ชุมนุม / ชมรม (๑๕) 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๕)    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐  รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ช.ม.)  รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐  (๔๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐  (๔๔๐) 
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕  (๖๐)  ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕  (๖๐) 
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕  (๖๐)  ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕  (๖๐) 
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๑.๕  (๖๐)  ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๕  (๖๐) 
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๕  (๖๐)  ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๖ ๑.๕  (๖๐) 
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕  (๒๐)  ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕  (๒๐) 
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕  (๒๐)  พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖ ๐.๕  (๒๐) 
พ ๒๓๑๐๒ วอลเลย์บอล ๐.๕  (๒๐)  พ ๒๓๑๐๔ บาสเกตบอล ๐.๕  (๒๐) 
ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ  ๕ ๑.๐  (๔๐)  ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ  ๖ ๑.๐  (๔๐) 
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๕ ๑.๐  (๔๐)  ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ  ๖ ๑.๐  (๔๐) 
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕  (๖๐)  อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๖ ๑.๕  (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕  (๑๐๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕  (๑๐๐) 
ค ๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๕ ๑.๐  (๔๐)  ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๖ ๑.๐  (๔๐) 
ว ๒๓๒๐๑ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ๐.๕  (๒๐)  ว๒๓๒๐๒ ไฟฟ้าและเครื่องกล ๐.๕  (๒๐) 
อ ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  ๕ ๑.๐  (๔๐)  อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  ๖ ๑.๐  (๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว (๒๐)  กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
 ลูกเสือ / เนตรนารี (๒๐)   ลูกเสือ / เนตรนารี (๑๕) 
 ชุมนุม / ชมรม (๑๕)   ชุมนุม / ชมรม (๑๕) 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๕)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (๑๐) 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐  รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนหน่วยกิต ชั้นมัธยมปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมปีท่ี ๖ รวมพื้นฐาน 

พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม และเพ่ิมเติม 
ภาษาไทย ๖.๐ ๑.๐ ๒.๐ ๑.๐ ๒.๐ - ๒.๐ - ๗.๐ 
คณิตศาสตร์ ๖.๐ ๑๑.๕ ๒.๐ ๓.๕ ๒.๐ ๔.๐ ๒.๐ ๔.๐ ๑๗.๕ 
วิทยาศาสตร์ ๖.๐ ๒๘.๐ ๖.๐ ๔.๕ - ๑๑.๕ - ๑๒.๐ ๓๔.๐ 
สังคมศึกษา ๘.๐ ๒.๕ ๒.๕ ๑.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๒.๕ ๐.๕ ๑๐.๕ 
การงานอาชีพ ๓.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๓.๐ 
สุขศึกษา ฯ ๓.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๖.๐ 
ศิลปะ ๓.๐ - ๑.๕ - ๑.๐ - ๐.๕ - ๓.๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๖.๐ ๙.๐ ๒.๐ ๓.๐ ๒.๐ ๓.๐ ๒.๐ ๓.๐ ๑๕.๐ 

รวม ๔๑.๐ ๕๕.๐ ๑๘.๐ ๑๔.๐ ๑๒.๐ ๒๐.๕ ๑๑.๐ ๒๐.๕ ๙๖.๐ 

 

 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (๖๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน) 
- กิจกรรมแนะแนว      ๒๐     ชั่วโมง/ภาคเรียน 
- กิจกรรมนักเรียน 

               กิจกรรมชุมนุม     ๒๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน 
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม    ๑๐     ชั่วโมง/ภาคเรียน 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๑๐     ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร)์ 

 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   



ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ท ๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ค ๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว ๓๐๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๕ ๖๐ ว ๓๐๑๐๔ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว ๓๐๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๕ ๖๐ ส ๓๑๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว ๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑.๕ ๖๐ พ ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ศ ๓๑๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์พ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ ๒๐ 
ส ๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ง ๓๑๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ อ ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ศ ๓๑๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐     
ง ๓๑๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๑ ๐.๕ ๒๐ วิชาเพิ่มเติม   
อ ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ค ๓๑๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒ ๒.๐ ๘๐ 

    ว ๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๒.๐ ๘๐ 
วิชาเพิ่มเติม   ว ๓๑๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ ๖๐ 
ท ๓๑๒๐๑ การพูด ๑.๐ ๔๐ ว ๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ๒.๐ ๘๐ ส ๓๑๒๐๒ ศาสนาสากล ๐.๕ ๒๐ 
พ ๓๑๒๐๑ วอลเลย์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ พ ๓๑๒๐๒ วอลเลย์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๑  ๑.๕ ๖๐ อ ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๓   ๑.๕ ๖๐ 

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ -กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน   
  กิจกรรมชุมนุม  ๒๐   กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐   กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร)์ 

 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   
ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ค ๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส ๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ส ๓๒๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส ๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ ส ๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๓๒๑๐๑ ดนตรี-นาฏศิลป์พ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ ๒๐ ศ ๓๒๑๐๒ ศิลปะพื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง ๓๒๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ ง ๓๒๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๔ ๐.๕ ๒๐ 



อ ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ อ ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
        

วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   
ค ๓๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ๒.๐ ๘๐ ค ๓๒๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖ ๒.๐ ๘๐ 
ว ๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๒.๐ ๘๐ ว ๓๒๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ ๒.๕ ๑๐๐ 
ว ๓๒๒๒๒ เคมี ๒ ๒.๐ ๘๐ ว ๓๒๒๒๓ เคมี ๓ ๒.๐ ๘๐ 
ว ๓๒๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕ ๖๐ ว ๓๒๒๔๓ ชีววิทยา ๓ ๑.๕ ๖๐ 
ส ๓๒๒๐๑ ศาสนาและจริยธรรม ๐.๕ ๒๐ ส ๓๒๒๐๓ ศาสนาและจริยธรรม ๐.๕ ๒๐ 
พ ๓๒๒๐๑ แบดมินตัน ๑ ๐.๕ ๒๐ พ ๓๒๒๐๒ แบดมินตัน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๕  ๑.๕ ๖๐ อ ๓๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๗  ๑.๐ ๔๐ 

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ -กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน   
  กิจกรรมชุมนุม  ๒๐   กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐   กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร)์ 

 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   
ท ๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ค ๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส ๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ส ๓๓๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส ๓๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ พ ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ ง ๓๓๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๓๓๑๐๑ ดนตรี-นาฏศิลป์พ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ อ ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ง ๓๓๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๕ ๐.๕ ๒๐     
อ ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐     

        
วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   
ค ๓๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๘ ๒.๐ ๘๐ ค ๓๓๒๐๓ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑๐ ๒.๐ ๘๐ 
ว ๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๒.๕ ๑๐๐ ว ๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์ ๓ ๒.๐ ๘๐ 
ว ๓๓๒๒๔ เคมี ๔ ๒.๐ ๘๐ ว ๓๓๒๒๕ เคมี ๓ ๒.๐ ๘๐ 
ว ๓๓๒๔๔ ชีววิทยา ๔ ๑.๕ ๖๐ ว ๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๓ ๒.๐ ๘๐ 



พ ๓๓๒๐๑ กิจกรรมเข้าจังหวะ ๑ ๐.๕ ๒๐ ส ๓๓๒๐๒ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ๐.๕ ๒๐ 
อ ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๙  ๑.๕ ๖๐ พ ๓๓๒๐๒ กิจกรรมเข้าจังหวะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 

    อ ๓๓๒๐๔ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๑๑  ๒.๐ ๘๐ 
        

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ -กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน   
  กิจกรรมชุมนุม  ๒๐   กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐   กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียน  ศิลป์ - ค านวณ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนหน่วยกิต ชั้นมัธยมปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมปีท่ี ๖ รวมพื้นฐาน 

พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม และเพ่ิมเติม 
ภาษาไทย ๖.๐ ๖.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๑๒.๐ 
คณิตศาสตร์ ๖.๐ ๑๒.๕ ๒.๐ ๔.๐ ๒.๐ ๔.๐ ๒.๐ ๔.๕ ๑๘.๕ 
วิทยาศาสตร์ ๖.๐ ๙.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ - ๓.๐ ๑๕.๐ 
สังคมศึกษา ๘.๐ ๗.๐ ๒.๕ ๒.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๒.๕ ๒.๐ ๑๕.๐ 
การงานอาชีพ ๓.๐ ๒.๐ ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ ๒.๐ ๕.๐ 
สุขศึกษา ฯ ๓.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๖.๐ 
ศิลปะ ๓.๐ ๒.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๐ - ๐.๕ ๒.๐ ๕.๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๖.๐ ๑๓.๐ ๒.๐ ๔.๕ ๒.๐ ๔.๐ ๒.๐ ๔.๕ ๑๙.๐ 

รวม ๔๑.๐ ๕๕.๐ ๑๕.๐ ๑๗.๐ ๑๕.๐ ๑๗.๐ ๑๑.๐ ๒๑.๐ ๙๖.๐ 

 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (๖๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน) 

- กิจกรรมแนะแนว     ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
- กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมชุมนุม     ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม   ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

-  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ศิลป์ – ค านวณ) 

 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   
ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ท ๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ค ๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว ๓๐๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๕ ๖๐ ว ๓๐๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ส ๓๑๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส ๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ พ ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ ๓๑๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์พ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๓๑๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ง ๓๑๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง ๓๑๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๑ ๐.๕ ๒๐ อ ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
อ ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐     

        
วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   
ท ๓๑๒๐๑ การพูด ๑.๐ ๔๐ ท ๓๑๒๐๒ วรรณกรรมปัจจุบัน ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ๒.๐ ๘๐ ค ๓๑๒๐๓ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒ ๒.๐ ๘๐ 
ว ๓๑๒๖๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ  ๑.๕ ๖๐ ว ๓๑๒๖๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ  ๑.๕ ๖๐ 
ส ๓๑๒๐๑ กฎหมายเบื้องต้น ๑.๐ ๔๐ ส ๓๑๒๐๒ ศาสนาสากล ๑.๐ ๔๐ 
พ ๓๑๒๐๑ วอลเลย์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ พ ๓๑๒๐๒ วอลเลย์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๒  ๒.๐ ๘๐ ศ ๓๑๒๐๑ ศิลปะ ๐.๕ ๒๐ 

    อ ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๔  ๒.๐ ๘๐ 
    อ ๓๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน  ๐.๕ ๒๐ 
        

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ -กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน   
  กิจกรรมชุมนุม  ๒๐   กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐   กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (ศิลป์ – ค านวณ) 

 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   
ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ค ๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว ๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑.๕ ๖๐ ว ๓๐๑๐๔ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ส ๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ส ๓๒๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส ๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ ส ๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๓๒๑๐๑ ดนตรี-นาฏศิลป์พ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ ๒๐ ศ ๓๒๑๐๒ ศิลปะพื้นฐาน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง ๓๒๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ ง ๓๒๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ อ ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 

        
วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   
ท ๓๒๒๐๑ การเขียน ๑ ๑.๐ ๔๐ ท ๓๒๒๐๒ การเขียน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ๒.๐ ๘๐ ค ๓๒๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖ ๒.๐ ๘๐ 
ว ๓๒๒๖๓ วิทยาศาสตร์กายภาพ  ๑.๕ ๖๐ ว ๓๒๒๖๔ วิทยาศาสตร์กายภาพ  ๑.๕ ๖๐ 
ส ๓๒๒๐๑ ศาสนาและจริยธรรม ๐.๕ ๒๐ ส ๓๒๒๐๓ ศาสนาและจริยธรรม ๐.๕ ๒๐ 
ส ๓๒๒๐๒ ภูมิศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ส ๓๒๒๐๔ การเงิน การคลัง การธนาคาร ๑.๐ ๔๐ 
พ ๓๒๒๐๑ แบดมินตัน ๑ ๐.๕ ๒๐ พ ๓๒๒๐๒ แบดมินตัน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๖  ๒.๐ ๘๐ อ ๓๒๒๐๕ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๘  ๒.๐ ๘๐ 

        
        

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ -กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน   
  กิจกรรมชุมนุม  ๒๐   กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐   กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (ศิลป์ – ค านวณ) 

 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   
ท ๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ค ๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส ๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ส ๓๓๑๐๒ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส ๓๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ พ ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ ง ๓๓๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๓๓๑๐๑ ดนตรี-นาฏศิลป์พ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ อ ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ง ๓๓๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๕ ๐.๕ ๒๐     
อ ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐     

        
วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   
ท ๓๓๒๐๑ หลักภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ ท ๓๓๒๐๒ ประวัติวรรณคดี ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๘ ๒.๐ ๘๐ ค ๓๓๒๐๓ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑๐ ๒.๕ ๑๐๐ 
ว ๓๓๒๖๕ วิทยาศาสตร์กายภาพ  ๑.๕ ๖๐ ว ๓๓๒๖๖ วิทยาศาสตร์กายภาพ  ๑.๕ ๖๐ 
ส ๓๓๒๐๑ ประวัติศาสตร์ไทย ๑.๐ ๔๐ ส ๓๓๒๐๓ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ๑.๐ ๔๐ 
พ ๓๓๒๐๑ กิจกรรมเข้าจังหวะ ๑ ๐.๕ ๒๐ พ ๓๓๒๐๒ กิจกรรมเข้าจังหวะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๓๓๒๐๑ จิตรกรรม ๑ (สีโปสเตอร์) ๑.๐ ๔๐ ศ ๓๓๒๐๑ จิตรกรรม ๒ (สีน้ า) ๑.๐ ๔๐ 
ง ๓๓๒๐๑ การงานอาชีพเพิ่มเติม ๑.๐ ๔๐ ง ๓๓๒๐๒ การงานอาชีพเพิ่มเติม ๑.๐ ๔๐ 
อ ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๑๐  ๒.๐ ๘๐ อ ๓๓๒๐๕ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๑๒  ๒.๕ ๑๐๐ 

        
        

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ -กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน   
  กิจกรรมชุมนุม  ๒๐   กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐   กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 



แผนการเรียน  ศิลป์ – ภาษา 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวนหน่วยกิต ชั้นมัธยมปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมปีท่ี ๖ รวมพื้นฐาน 
พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม และเพ่ิมเติม 

ภาษาไทย ๖.๐ ๖.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๑๒.๐ 
คณิตศาสตร์ ๖.๐ ๙.๐ ๒.๐ ๓.๕ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๓.๕ ๑๕.๐ 
วิทยาศาสตร์ ๖.๐ ๕.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๓.๐ ๒.๐ - ๒.๐ ๑๑.๐ 
สังคมศึกษา ๘.๐ ๗.๐ ๒.๕ ๒.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๒.๕ ๒.๐ ๑๕.๐ 
การงานอาชีพ ๓.๐ ๑.๐ ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ ๑.๐ ๔.๐ 
สุขศึกษา ฯ ๓.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๖.๐ 
ศิลปะ ๓.๐ ๒.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๐ - ๐.๕ ๒.๐ ๕.๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๖.๐ ๒๑.๕ ๒.๐ ๗.๐ ๒.๐ ๗.๐ ๒.๐ ๗.๕ ๒๗.๕ 

รวม ๔๑.๐ ๕๕.๐ ๑๕.๐ ๑๗.๐ ๑๕.๐ ๑๗.๐ ๑๑.๐ ๒๑.๐ ๙๖.๐ 

 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (๖๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน) 

- กิจกรรมแนะแนว    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
- กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมชุมนุม    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม   ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ศิลป์ – ภาษา) 

 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   



ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ท ๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ค ๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว ๓๐๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๕ ๖๐ ว ๓๐๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ส ๓๑๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส ๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ พ ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ ๓๑๑๐๒ ดนตรี-นาฏศิลป์พ้ืนฐาน ๑ ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๓๑๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ง ๓๑๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง ๓๑๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๑ ๐.๕ ๒๐ อ ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
อ ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐     

        
วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   
ท ๓๑๒๐๑ การพูด ๑.๐ ๔๐ ท ๓๑๒๐๒ วรรณกรรมปัจจุบัน ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ๒.๐ ๘๐ ค ๓๑๒๐๓ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๖๐ 
ส ๓๑๒๐๑ กฎหมายเบื้องต้น ๑.๐ ๔๐ ว ๓๑๒๖๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ  ๑.๐ ๔๐ 
พ ๓๑๒๐๑ วอลเลย์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ ส ๓๑๒๐๒ ศาสนาสากล ๑.๐ ๔๐ 
อ ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๒  ๒.๐ ๘๐ พ ๓๑๒๐๒ วอลเลย์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ ๓๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๑ ๑.๕ ๖๐ ศ ๓๑๒๐๑ ศิลปะ ๐.๕ ๒๐ 

    อ ๓๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๔  ๒.๐ ๘๐ 
    อ ๓๑๒๐๖ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๒ ๑.๕ ๒๐ 
        

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ -กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน   
  กิจกรรมชุมนุม  ๒๐   กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐   กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (ศิลป์ – ภาษา) 

 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   
ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ค ๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว ๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑.๕ ๖๐ ว ๓๐๑๐๔ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ส ๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ส ๓๒๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส ๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ ส ๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 



ศ ๓๒๑๐๑ ดนตรี-นาฏศิลป์พ้ืนฐาน ๒ ๐.๕ ๒๐ ศ ๓๒๑๐๒ ศิลปะพื้นฐาน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง ๓๒๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ ง ๓๒๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ อ ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 

        
วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   
ท ๓๒๒๐๑ การเขียน ๑ ๑.๐ ๔๐ ท ๓๒๒๐๒ การเขียน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค ๓๒๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๗ ๑.๐ ๔๐ 
ว ๓๒๒๖๓ วิทยาศาสตร์กายภาพ  ๑.๐ ๔๐ ว ๓๒๒๖๔ วิทยาศาสตร์กายภาพ  ๑.๐ ๔๐ 
ส ๓๒๒๐๑ ศาสนาและจริยธรรม ๐.๕ ๒๐ ส ๓๒๒๐๓ ศาสนาและจริยธรรม ๐.๕ ๒๐ 
ส ๓๒๒๐๒ ภูมิศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ส ๓๒๒๐๔ การเงิน การคลัง การธนาคาร ๑.๐ ๔๐ 
พ ๓๒๒๐๑ แบดมินตัน ๑ ๐.๕ ๒๐ พ ๓๒๒๐๒ แบดมินตัน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๖  ๒.๐ ๘๐ อ ๓๒๒๐๕ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๘  ๒.๐ ๘๐ 
อ ๓๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๓ ๑.๕ ๖๐ อ ๓๒๒๐๖ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๔ ๑.๕ ๖๐ 

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ -กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน   
  กิจกรรมชุมนุม  ๒๐   กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐   กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (ศิลป์ – ภาษา) 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

รหัสวิชา รายวิชา / กิจกรรม 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

วิชาพื้นฐาน   วิชาพื้นฐาน   
ท ๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ค ๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส ๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ส ๓๓๑๐๒ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส ๓๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ พ ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ ง ๓๓๑๐๒ การงานอาชีพพื้นฐาน ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๓๓๑๐๑ ดนตรี-นาฏศิลป์พ้ืนฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ อ ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ง ๓๓๑๐๑ การงานอาชีพพื้นฐาน ๕ ๐.๕ ๒๐     
อ ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐     

        
วิชาเพิ่มเติม   วิชาเพิ่มเติม   
ท ๓๓๒๐๑ หลักภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ ท ๓๓๒๐๒ ประวัติวรรณคดี ๑.๐ ๔๐ 
ค ๓๓๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๙ ๑.๕ ๖๐ ค ๓๓๒๐๓ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑๐ ๒.๐ ๘๐ 
ว ๓๓๒๖๕ วิทยาศาสตร์กายภาพ  ๑.๐ ๔๐ ว ๓๓๒๖๖ วิทยาศาสตร์กายภาพ  ๑.๐ ๔๐ 



ส ๓๓๒๐๑ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๑.๐ ๔๐ ส ๓๓๒๐๓ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ๑.๐ ๔๐ 
พ ๓๓๒๐๑ กิจกรรมเข้าจังหวะ ๑ ๐.๕ ๒๐ พ ๓๓๒๐๒ กิจกรรมเข้าจังหวะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ ๓๓๒๐๑ จิตรกรรม ๑ (สีโปสเตอร์) ๑.๐ ๔๐ ศ ๓๓๒๐๑ จิตรกรรม ๒ (สีน้ า) ๑.๐ ๔๐ 
ง ๓๓๒๐๒ การงานอาชีพเพิ่มเติม ๐.๕ ๒๐ ง ๓๓๒๐๔ การงานอาชีพเพิ่มเติม ๐.๕ ๒๐ 
อ ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๑๐  ๒.๐ ๘๐ อ ๓๓๒๐๕ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๑๒  ๒.๕ ๑๐๐ 
อ ๓๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๕ ๑.๕ ๖๐ อ ๓๓๒๐๖ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๖ ๑.๕ ๖๐ 

        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ -กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน   
  กิจกรรมชุมนุม  ๒๐   กิจกรรมชุมนุม  ๒๐ 
  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐   กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ รวมเวลาเรียน  ๗๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๙. แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ๙.๑   ห้องสมุดระดับมัธยมมีขนาด    ๔๐๐   ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด    ๒๗,๐๖๔   เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ   อัตโนมัติงานห้องสมุด   MAS   Library   
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  ๑,๗๕๕  คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ                             
             ๙๐.๔๖   ของนักเรียนทั้งหมด 
            ห้องสมุดระดับประถมมีขนาด   ๗๐.๗๗  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๑๘,๖๖๐ เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ   อัตโนมัติงานห้องสมุด   MAS   Library   
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  ๒,๒๓๗  คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ                       
             ๙๓.๒๕    ของนักเรียนทั้งหมด 
   ห้องสมุดอนุบาล เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๑,๗๔๐ เล่ม 
    การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ   อัตโนมัติงานห้องสมุด   MAS   Library   
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  ๑๔๔  คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ   
   ๒๐.๐๐     ของนักเรียนทั้งหมด                    
     ๙.๒  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด   ๔๐๔  เครื่อง 
 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 
1.  ใช้ในการเรียนการสอน ๓๓๓ 
2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ๓๐๖ 
3.  ใช้ในการบริหาร ๑๘๐ 

  
                           จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
 เฉลี่ย ๑,๒๕๐ คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด 
   ๙.๓ ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด    ๕๒   ห้อง  ได้แก่ 



  ห้องคอมพิวเตอร์    ๖ ห้อง 
  ห้องวิทยาศาสตร์    ๗ ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   ๕ ห้อง 
  ห้องโสต     ๕ ห้อง 
  ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ๒ ห้อง 
  หอ้งศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๑ ห้อง 
  ห้องศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ๑ ห้อง 
  ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย  ๑ ห้อง 
  ห้องศิลปะ    ๓ ห้อง 
  ห้องนาฏศิลป์ / ดนตรี   ๒ ห้อง 
  ห้องพยาบาล    ๒ ห้อง 
  ห้องศาสนสัมพันธ์   ๑ ห้อง 

ห้องแนะแนว    ๑ ห้อง 
ห้องพละ    ๒ ห้อง 
ห้องลูกเสือ    ๑ ห้อง 
ห้องสื่อการเรียนการสอน   ๖ ห้อง 
ห้องสมุด    ๔ ห้อง 
ห้องอาเซี่ยน    ๑ ห้อง 

           ห้อง To Be Number one  ๑ ห้อง 
๙.๔   แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๙.๔.๑  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า  ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙.๔.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า  ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  สวนหย่อม / สวนสุขภาพ 
  สวนสมุนไพร 
  สวนเกษตร 
  สวนวรรณคดี 
  เรือนเพาะช า 
  สนามเด็กเล่น 
  ลานกิจกรรม 
 ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
 มุมหนังสือ 
 โรงอาหาร 
 สระว่ายน้ า 
 สหกรณ์ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
  โบสถ์/วัด/มัสยิด/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ์ 
  สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว์/อุทยาน 
  สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/สถานีต ารวจ/เทศบาล 
  สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/ราชภัฎ/เทคโนโลยีราชมงคล 
  ห้องสมุด/ท้องฟ้าจ าลอง/เมืองจ าลอง 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
๙.๔.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ ประเภทความรู้ จ านวนครั้ง 
๑ การประกอบวิชาชีพ ๖ 
๒ การเกษตร ๑๐ 
๓ คหกรรม ๑๑ 
๔ หัตถกรรม ๑๓ 
๕ ศิลปะ / ดนตรี ๕ 
๖ กีฬา ๕ 
๗ วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี ๔ 
๘ ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๑๐ 
๙ ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย ๖ 

๑๐ สุขภาพการแพทย์/สุขอนามัย ๘ 
๑๑ สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร ๑ 
๑๒ การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน ๖ 
๑๓ อ่ืนๆ (งานประดิษฐ์) ๑๐ 

 
๙.๔.๔ ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมปิัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี  
         การศึกษา ๒๕๕๖ 

   ๑)  คุณปุณฉัตร อองกุล  จัดกิจกรรมปั้นแป้งแสนสนุก โดยสาธิตพร้อมทั้งให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
และจัดกิจกรรม cooking ข้าวโพดอบเนย ให้เด็กได้รู้จักวิธีท าอาหารแบบง่ายๆ ร่วมกับครอบครัวที่บ้านได้ สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   จ านวน ๒ ครั้ง/ปี  

  ๒)  นางปรินดา  จุฑาเวฬุ  จัดกิจกรรมประดิษฐ์หมูออมสิน สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   จ านวน 
๑ ครั้ง/ป ี

  ๓)  คุณพัชรินทร์ วิภาวนิช จัดกิจกรรมประดิษฐ์ช้างจากแกนกระดาษทิชชู สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้   จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

  ๔)  นางกนกกาญจน  แพงจันทร์   จัดกิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันแม่   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

  ธนาคาร/โรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ตลาด/โรงงาน 
 พ้ืนที่เพาะปลูก/ไร่/สวน 
 หัตถกรรมพื้นบ้าน/สินค้าพ้ืนเมือง 
 ค่ายลูกเสือ 



 ๕)  นายอ านาจ  สุขประเสริฐ จัดกิจกรรมสนุกกับเสียงเพลง ( ดนตรี ) สอนให้เด็ก ๆ รู้จักเครื่องดนตรีแต่
ละชนิด และการเล่นเครื่องดนตรีแบบง่าย ๆ เช่น กลอง  เมโรเดียน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   จ านวน ๑ 
ครั้ง/ปี 

๖)  นางสุกานดา งามเจตนวัฒน์  จัดกิจกรรมประดิษฐ์หน้าสัตว์จากกล่องนม เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องการ
น าสิ่งของเหลือใช้น ากลับมาใช้ใหม่ เป็นการประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่ง
นี้   จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

๗)  คุณอนัญญา  มกรพันธุ์ จัดกิจกรรมประดิษฐ์กรอบรูป สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   จ านวน ๑ 
ครั้ง/ปี 

๘)  คุณพลอยนภัส   โซวมณี  จัดกิจกรรมหัตถกรรม โดยสอนวิธีการพับดอกบัว ส าหรับน าไปบูชาพระหรือ
เป็นเครื่องประดับภายในบ้าน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

๙)  คุณอัญชลี ชูกิตติพงษ์  จัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อแสนงาม สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

๑๐)  คุณกุลกรณ์พัตร โชคอภิวัฒน์  จัดกิจกรรมหัตถกรรม โดยสอนวิธีการร้อยสร้อยคอจากลูกปัด สถิติ
การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   จ านวน ๑ ครัง้/ป ี

๑๑)  คุณธนาทิพย์ อุดมณ์กิจธาดา จัดกิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการฟัง
ภาษาโดยเนื้อเรื่องที่มีประโยคสั้น และค าซ้ า ๆ ท าให้เด็กสามารถจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่าย และสนุกในการฟัง
นิทาน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

๑๒)  คุณวราภรณ์ ประดับทอง  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องฟันดีมี  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักการดูแลตนเอง 
และเป็นคนรักษาความสะอาดปากและฟันอย่างเป็นประจ า สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

๑๓)  คุณธีรนันทร์   เพชรดี  พยาบาลโรงพยาบาลศิครินทร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้แนะน าเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่
ใช้ในการตรวจเมื่อหนูไม่สบาย  การสถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

  ๑๔)  โรงพยาบาลศิครินทร์   ให้ความรู้เรื่อง เกี่ยวกับสุขศึกษา สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 
๑ ครั้ง / ปี 

  ๑๕) นายชัยวัฒน์   เปลี่ยนกลิ่น ให้ความรู้เรื่อง การสอนดนตรีไทย ส63ถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 
จ านวน ๑ ครั้ง / ป ี
   ๑๖) วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การท าน้ ายาล้างจาน การพับเหรียญโปรยทาน การพับธนบัตร การสานตะกร้า
พลาสติก  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี ได้แก่ 
      ๑. นางหยกฟ้า  อ่ าแสง     ๖. นางสุวณี  อินต๊ะบุรี          ๑๑. นางพิชญากร  รัตนาจารย์     
                ๒. นางสาวณพัศชา  โค้ด ารงค์   ๗. นายศุภชัย  รัตนาจารย์        ๑๒. นางธัญพร  สุขเพียร   
      ๓. นางสุพิต   ศิริผลวุฒิชัย   ๘. นางธนนันท์   โค้ด ารงค์        ๑๓. นางสาวสมพร  สุนทะรา    
       ๔. นางกัณณิกา  ศรีกลิ่น     ๙. นางสาวนันทวดี  นาคสถติย์      
  ๕. นางพรชนก  ระนาท      ๑๐. นางปฤษณา  พร้อมวงศ์แก้ว           
  ๑๗)  คุณไพริน  ไชยเสน  , ว่าที่เรือตรีวิฑูรย์  สุวรรณปัถวี  ให้ความรู้เรื่อง สบู่แฟนซี สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
๑๐. ผลงานดีเด่นของครูและนักเรียน 
    ๑๐.๑ ผลงานของครู 
        ๑. ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ คุณครูของโรงเรียนลาซาล   ๖  ท่าน  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น  จากโรงเรียน
เอกชนกลุ่ม  ๑๘  สัมพันธ์  เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ  ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  เมื่อวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๖ 
        คุณครูดีเด่นประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  
  ระดับก่อนประถมศึกษา   ได้แก่   คุณครูพรพิมล   จันทร์เคน  
  ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่   คุณครูสมลักษณ์ อมรพิทักษ์วงษ์ 
  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่   คุณครูอนันต์ เกาะน้อย 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่   คุณครูสุริยา มนัสศิลา 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่   คุณครูบริพัตร อินทรบุญ 
  แผนกเข้มข้นทางภาษา  ได้แก่   คุณครูอัญชุลี   จั่นขาว 
       คุณครูชนะเลิศประกวดสื่อการสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
     ระดับก่อนประถมศึกษา 
  รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่    คุณครูญาดา จันทร์ศุกระ 
  รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ คุณครูฐิติวรรณ จินดาวรรณ 
  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ คุณครูบุญสนอง  ชมชื่น 

    ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
  รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่   คุณครกูมลวรรณ โสวรรณะ 
  รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่   คุณครูวราภรณ์ เรนอฟ 
  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่   คุณครูอัจฉรา   ปลิดกระโทก 
               ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
  รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่   คุณครูภูมิพัฒน์ ตาปราบ 
  รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่   คุณครูอารีย์     สงวนศิลป์ 
  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่   คุณครูบุบผา  กิมทอง     

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่   คุณครูภัทธิรา     ศิริค า 
  รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่   คุณครูดลฤดี      ปัสสา 
  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่   คุณครูสุภาสิรี กีรติวนิชย์ 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่   คุณครูบริพัตร     อินทรบุญ 
  รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่   คุณครูสุรีย์ นุชน้อย 
  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่   คุณครูภูไท        ป้อมงาม 
      แผนกเข้มข้นทางภาษา 
  รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่    คุณครณูุจรี ผงประเสริฐสกุล 
  รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ คุณครูอภิชา พุ่มพวง 
  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่    คุณครูฉลองรัฐ  ไชยสมบูรณ์ 
         รายชื่อครูได้รับรางวัลเนื่องในวันไหว้ครู 
       ครูที่ไม่ขาดสอนตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

    ๑.  คุณครรูุจิศิลป์ วัฒนพลอย  ๒. คุณครสูุวภาพ  ศิริโพธิ์พันธุ์กุล 
    ๓.  คุณครรูัตนา พิมพ์ศิริ   ๔. คุณครกูชพร  ลาคูบอน 



    ๕.  คุณครวูรานิษฐ์ ดิษยภูววิวัฒน์  ๖. คุณครูจรินทร์  ดิษฐสัตย์ธรรม 
        ๗.  คุณครูมารีนา        ทวยเศษ  ๘.  คุณครวูิลาวัณย์        สัจจชลพันธ์ 
     ๙.  คุณครทูรงกลด    วรชาติเดชชัย  ๑๐. คุณครสูุชีลา  ยมะสมิต  

     ๑๑. คุณครนูวลน้อย ศรีบุญเรือง  ๑๒. คุณครูบุบผา  กิมทอง 
  ๑๓. คุณครสูายหยุด ศรีคราม   ๑๔. คุณครอูารีย์  สงวนศิลป์     

    ๑๕. คุณครวูรี  วินิจฉัย   ๑๖. คุณครวูิเชียร อาจกันภัย 
   ๑๗. คุณครธูนัทรัช กสิสิทธิ์   ๑๘. คุณครนูพพร โกษาคาร 

  ๑๙. คุณครพัูนทิพย์ จุ้ยศุขะ   ๒๐. คุณครูจรัสศรี ช่วงถึก 
  ๒๑. คุณครูอัญชุลี จั่นขาว   ๒๒. คุณครูส าเนา พิมพ์คูณ 
  ๒๓. คุณครูสุรางค์ ไทยวิรัช   ๒๔. คุณครูพรรณี ฉายศิริ 
  ๒๕. คุณครูทัศนีย์ นิรันดรเกียรติ  

                 ครูปฏิบัติหน้าทีก่ารสอนครบ ๑๐ ปี 
  ๑. คุณครูมารีนา ทวยเศษ   ๒. คุณครปูานดวงเนตร วิริยวัลย ์
  ๓. คุณครูอาทิญา สุริยวโรภาส  ๔. คุณครสูุธัญญา สีหไสยาสิทธิ์ 
  ๕. คุณครูนุชนภางค์ ไชยเผือก  ๖.  คุณครชูุตินันท์ ธีระพร 
  ๗. คุณครูวัชรินทร์ ดีสุ   ๘.  คุณครูกิตติ  เหลาค า 
  ๙. คุณครูกิตติศักดิ์ อุสุมสารเสวี  ๑๐. คุณครเูพียงดาว อุสุมสารเสวี   

    
     ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนครบ ๒๐ ปี  

   ๑.  คุณครูสุธาทิพย์ ธรรมจันทร์  ๒.  คุณครสูาลี     แก้วสนั่น 
   ๓.  คุณครูนวลน้อย ศรีบุญเรือง  
   

     ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนครบ ๓๐ ปี  
๑. คุณครูสุระกิจ  ตรีธารา   ๒. คุณครูอภิญญา เพ่ิมสมบัติ 
๓. คุณครูทัศนีย์  นิรันดรเกียรติ 
 

     ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนครบ ๓๕ ปี  
๑. คุณครูเดโชชัย  ไทยวิรัช  

 
 
 
           

  คุณครูที่ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี จาก คุรุสภา ประจ าปี ๒๕๕๖  
       ระดับก่อนประถมศึกษา ได้แก่   ๑.  คุณครูสุธาทิพย์ ธรรมจันทร์ 
       ๒.  คุณครูอรอนงค์ รัศมี 
       ๓.  คุณครวูนิดา  สัพโส          

      ระดับประถมศึกษา ได้แก่    ๑.   คุณครกูันทิมา สุธิกุลไพบูลย์ 
๒.   คุณครโูสภา  ช่วงอรุณ 

      ๓.   คุณครจูินตนา จินดาวรรณ์ 
      ๔.   คุณครนูงลักษณ์ สุทธิฤกษ์ 

๕.   คุณครูนวลน้อย ฉิมวัย 



      ๖.   คุณครูเสาวนีย์ จินประยูร 
      ๗.   คุณครูวิลาวัณย์ สัจจชลพันธ ์
      ๘.   คุณครูชุลีกร  ผิวขาว 
      ๙.   คุณครูพรพิมล ศิวะพิรุฬห์เทพ 
      ๑๐. คุณครูปิยะนันท์ ตันสุวงษ์ 

๑๑.  คุณครวูิเชียร อาจกันภัย 
      ๑๒.  คุณครจูงกล แก้วสุรินทร์ 
      ๑๓.  คุณครูบุบผา กิมทอง 
      ๑๔.  คุณครอูนันต์ เกาะน้อย 
      ๑๕.  คุณครมูยุรี  ไชยารัศมี 
      ๑๖.  คุณครนูงลักษณ์ ดุรงค์รัตน์ 
      ๑๗.  คุณครคูล้องจิตต์ กลมลี 
      ๑๘.  คุณครนูวลน้อย ศรีบุญเรือง 
      ๑๙.  คุณครูธนัทรัช กสิสิทธิ์ 
      ๒๐.  คุณครูนพพร โกษาคาร 
      ๒๑.  คุณครูประสงค์ ชัยสาร 
      ๒๒.  คุณครูพวงทอง จู่ข้อง 
      ๒๓.  คุณครูพันทิพย์ จุ้ยศุขะ 
      ๒๔.  คุณครูมาโนช ประกอบสุข 
      ๒๕.  คุณครูศุภิสรา แจ่มจิตร 
 

  ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่    ๑.   คุณครกูล้าหาญ หนึ่งแววแดง 
     ๒.   คุณครสูิทธิ  นิลสันธ ิ
     ๓.   คุณครทูัศนีย์ นิรันดรเกียรติ 
     ๔.   คุณครสูุรีย์  นุชน้อย 
     ๕.   คุณครภููไท  ป้อมงาม 
     ๖.   คุณครกูิติยา  กิ่งพุทธพงษ์ 
     ๗.   คุณครอูรรถพล ศิริพงษ์ 

๘.   คุณครเูพียงดาว อุสุมสารเสวี 
๙.   คุณครพิูศรา  แย้มศรี 

      ๑๐. คุณครูภูไท  ป้อมงาม 
      ๑๑. คุณครูกิติยา  กิ่งพุทธพงษ์ 
      ๑๒. คุณครูอรรถพล ศิริพงษ์ 
      ๑๓. คุณครูพิศรา  แย้มศรี       

คุณครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากคุรุสภา  ประจ าปี ๒๕๕๖  
    ระดับก่อนประถมศึกษา ได้แก่    

๑.   คุณครูสุธาทิพย์ ธรรมจันทร์ ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น 
๒.   คุณครูพรพิมล จันทร์เคน ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น 
๓.   คุณครูวนิดา  สัพโส  ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น 

     ๔.   คุณครูฐิติวรรณ จินดาวรรณ ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น 
 ๕.   คุณครูกัลยา  บุญประเทือง ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น 
   ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้แก่    

๑. คุณครูสาลี  แก้วสนั่น ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 



๒. คุณครูมยุรี  ไชยารัศมี ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 
๓. คุณครูสตรีวรรณ อารีรอบ  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 
๔. คุณครูทัศนีย์ นิรันดรเกียรติ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 
๕.   คุณครูนวพร  ป่วนภูเขียว ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 
๖.   คุณครูบุบผา  กิมทอง  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 
๗.   คุณครูอัญชุลี จั่นขาว  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 
๘.   คุณครูวิมลมาศ ป้อมงาม  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 
๙.   คุณครูสุรีย์  นุชน้อย  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 
๑๐.   คุณครูทวีศักดิ์ มีเคลือบ  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 
๑๑.   คุณครูจงกล แก้วสุรินทร์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 
๑๒.   คุณครวูัชรินทร ์ ดีสุ  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 
๑๓.   คุณครภูัททิรา ศิริค า  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 
๑๔.   คุณครูภูไท  ป้อมงาม  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 
๑๕.   คุณครสูุชีลา ยมะสมิต ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ดีเด่น 
๑๖.   คุณครอูารีย์ สงวนศิลป์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ดีเด่น 
๑๗.   คุณครศูรีสุภา สีพันธ์  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ดีเด่น 
๑๘.   คุณครกูิ่งดาว เชื่อมสุข  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ดีเด่น 
๑๙.   คุณครูกิติยา กิ่งพุทธพงษ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ดีเด่น 
๒๐.   คุณครกูฤษฎา บุญคง  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาดีเด่น 
๒๑.   คุณครปูระสงค์ ชัยสาร  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาดีเด่น 
๒๒.   คุณครสมลักษณ์ อมรพิทักษ์วงศ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น 
๒๓.   คุณครวูิเชียร อาจกันภัย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น 
๒๔.   คุณครกูล้าหาญ หนึ่งแววดี ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น 
๒๕.   คุณครูอรรถพล ศิริพงษ์  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น 
๒๖.   คุณครอัูจฉรา ปลิดกระโทก ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ดีเด่น 
๒๗.   คุณครเูอกพงษ์ หลี่อินทร์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ดีเด่น 
๒๘.   คุณครมูาโนช ประกอบสุข ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ดีเด่น 
๒๙.   คุณครูเพียงดาว อุสุมสารเสวี ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ดีเด่น 
๓๐.   คุณครณูัฎฐา มีเจริญ  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น 
๓๑.   คุณครณูิชชา บุญประเวศ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น 
๓๒.   คุณครูพิศรา แย้มศรี  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น 
๓๓.   คุณครนูุชนภางค์ ไชยเผือก ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 
๓๔.   คุณครสูุริยา มนัสศิลา ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 

คุณครูที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี จากคุรุสภา  ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 ได้แก่ ๑.  ผู้อ านวยการวิรัตน์ ค าเจริญ 
  ๒.  คุณครูอรุณศรี ธีระกาญจน์ 
คุณครูที่ได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ประจ าปี ๒๕๕๖  ได้แก่  
๑. คุณครูประสงค์    ชัยสาร รางวัลเกียรติบัตรลูกเสือจากนายศุภกรณ์  วงศ์ปราชญ์ 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
๒. คุณครูสุริยา      มนัสศิลา รางวัลเกียรติบัตรลูกเสือจากนายศุภกรณ์  วงศ์ปราชญ์ 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
๓. คุณครูเอกพงษ์    หลี่อินทร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ๑ และรางวัลขวัญใจมหาชน การท าหุ่นไล่กา 



    จากองค์การบริหารส่วนต าบลปากจั่น อ าเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  
๔. คุณครูโชคชัย     ตันเจริญ ได้รับรางวัลพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบน Tablet 
    จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
๕. คุณครูชัญญาภัค  ทองรวยโรจ ได้รับรางวัลหลักสูตร Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate 
๖. คุณครูโชคชัย      ตันเจริญ      ได้รับรางวัลหลักสูตร Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate 
๗. คุณครูปณิธิศร์     แพงค า       ได้รับรางวัลหลักสูตร Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate 
    จากโครงการสร้างสรรค์เยาวชน คุนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีดี ปีที่ 2 “NETGEN2” 
๘. คุณครูโชคชัย      ตันเจริญ      ได้รับรางวัลหลักสูตร Adobe Certified Associated (ACA) Certificate 

จากโครงการสร้างสรรค์เยาวชน คุนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีดี ปีที่ 2 “NETGEN2” 
๙. คุณครูราตรี      ดิเรกส ี  ได้รับรางวัลหลักสูตร Ic3 Internet and computing core certificate 
๑๐. คุณครูเพียงดาว  อุสมสารเสวี  ได้รับรางวัลหลักสูตร Ic3 Internet and computing core certificate 

 จากโครงการสร้างสรรค์เยาวชน คุนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีดี ปีที่ 2 “NETGEN2” 
 
 
  
๑๐.๒  ผลงานของนักเรียน 
        ๑. ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
            ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๔-๘ เมษายน ๒๕๕๖ จัดโดยสมาคมเทควันโด 
            แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และส าคัญที่สุดของกีฬาเทควันโดของประเทศไทย 
            ด.ช. ณภัทร ศรีติมงคล เข้าแข่งขันในรุ่นอายุ ๑๐-๑๒ ปี พิกัดน้ าหนัก ๓๒-๓๕ กิโลกรัม  
            ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญทอง)เป็นแชมป์เทควันโดของประเทศไทยประจ าปีนี้ 
            ในรุ่นดังกล่าว และยังได้ติดอันดับเหรียญรางวัลท าเนียบแชมป์ประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ ๕ 
        ๒. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหานครเกมส์ ประจ าปี ๒๕๕๖ ประเภทกีฬาเทควันโด  
            ระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
            ๑. ด.ญ.ปวริศา เส็งหะพันธ์ รุ่นอายุ ๑๓-๑๔ ปี ชาย น้ าหนัก ๔๗-๕๐ กก. ระดับ OPEN  
               ประเภท ต่อสู้ รุ่น E ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
            ๒. ด.ช.รชัพล เส็งหะพันธ์ รุ่นอายุ ๑๑-๑๒ ปี ชาย น้ าหนัก ๓๐-๓๓ กก. ระดับ OPEN  
                ประเภท ต่อสู้ รุ่น B ไดัรับรางวัลชนะเลิศ  
            ๓. ด.ช.ธรีเมธ นาคเอ่ียม รุ่นอายุ ๗-๘ ปี ชาย น้ าหนัก ๒๗-๓๐ กก. ระดับ OPEN  
                ประเภท ต่อสู้ รุ่น E ไดัรับรางวัลชนะเลิศ  
            ๔. ด.ช. ณภัทร ศรตีิมงคล (น้อง บอล) ป.๕/๕ รุ่นอายุ ๙-๑๐ ปี พิกัดน้ าหนัก ๓๖-๔๐ กิโลกรัม  
                ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง)  
                พร้อมรับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท เป็นทุนการศึกษา และได้เป็นแชมป์เหรียญทอง ๓ ปีติดต่อกัน 
            ๕. ด.ช. ชิษณุชา ศศิธวราพรรณ รุ่นอายุ ๗-๘ ปี ชาย ๒๔-๒๗ ก.ก. ระดับ OPEN  
                ประเภท ต่อสู้ รุ่น D ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
      ๓.  ด.ช.พัทธนันท์  เอ้ือวงศ์ตระกูล ชั้น ป.๑/๗  ได้ร่วมแข่งขันว่ายน้ า เอ็น.ดี.เฮิร์บ แชมป์เปี้ยนชิพ  
            ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สระว่ายน้ าศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต รุ่นอายุ ๗ ปี ชาย  
            ได้ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๖ พร้อมเงินรางวัล ๙๐๐ บาท และเหรียญรางวัลดังนี้  
            ๑. เหรียญทอง กบ ๕๐ เมตร  
            ๒. เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร  
            ๓. เหรียญเงิน ผีเสือ้ ๕๐ เมตร  
            ๔. เหรียญทองแดง กรรเชียง ๕๐ เมตร  



      ๔.  ด.ช.พัทธนันท์  เอ้ือวงศ์ตระกูล ชั้น ป.๑/๗  ได้ร่วมแข่งขันว่ายน้ า พระหฤทัยดอนเมือง  
           แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ รุ่นอายุ ๗ ปี ชาย ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ        
           นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๑ พร้อมเหรียญรางวัลดังนี้  
            ๑. เหรียญทอง ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร  
            ๒. เหรียญทอง ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร  
            ๓. เหรียญทอง ผีเสื้อ ๕๐ เมตร  
            ๔. เหรียญทอง ผีเสื้อ ๒๕ เมตร  
            ๕. เหรียญทอง กบ ๒๕ เมตร  
            ๖. เหรียญทอง กรรเชียง ๒๕ เมตร  
   ๕. นักเรียนโรงเรียนลาซาล เด็กชายภัทรพล สุขส าราญ ชั้น ป.๕/๑   
        เข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เนื่องในวันชาวนาแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
        โดยผ่านเข้ารอบ ๑๐ คนสุดท้าย จาก ๑๐๘ โรงเรียน  
        เพ่ือเข้าชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖  
        โดยมี ด.ญ.กาญจนาวดี ทองใบใหญ่ และ ด.ช.เดชา ทูลไชย ร่วมศึกษาดูงาน  
   ๖.  เด็กชายภัทรพล สุขส าราญ ชั้น ป.๕/๑  เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งที่เกี่ยวกับข้าว  
         ในงานวันข้าว และชาวนาแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๖  
         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ครูผู้ฝึกสอน ม.เอกพงษ์ หลี่อินทร์  
   ๗. ด.ช.ปัณณวิชญ์ ปานพุก ป.๕/๓ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล Thailand Prime Minister cup ๒๐๑๓  
          รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ณ สนามกีฬาจังหวัดภูเก็ต ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ  
          พร้อมทุนส่งเสริมการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
   ๘. เข้าร่วมประกวดการท าหุ่นไล่กา ณ บริเวณแปลงนา องค์การบริหารส่วนต าบลปากจั่น  
        อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๖ ทีม และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  
        และรางวัลขวัญใจมหาชน ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัล คือ ทีมของคุณครูเอกพงษ์ หลี่อินทร์  
        วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  
   ๙. นักเรียนโรงเรียนลาซาล  เข้าร่วมการประกวด SPORTDANCE FOR THE QUEEN  
        SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP ๒๐๑๓ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
        ประเภททีมอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  
  ๑๐. นักเรียนโรงเรียนลาซาล กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
        ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
        ได้ส่งเด็กหญิงกุลภัสสร์ มีมะแม นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖/๕ เข้าร่วมแข่งขันการท าแซนวิส  
        ครัง้ที่ ๑๒ณ ศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  
        ได้รับทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท  
        โดยมีผู้ฝึกสอน ม.เอกพงษ์  หลี่อินทร์ และ มิสจารุณี     โพธิ์น้อย  
  ๑๑. นักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมการแข่งว่ายน้ ากองการบินทหารเรือแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑  
        วันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สระว่ายน้ าอู่กองการบินทหารเรือราชนาวีมหิดลแสมสาร  
        อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้รับรางวัลดังนี้  
        ๑. ด.ญ. กัญญวรา   ไหมหรือ ชั้น ป.๔/๒  
            ได้ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๔ รุ่น ๙ ปี หญิงได้เหรียญรางวัลดังนี้  
             ๑. เหรียญทอง กรรเชียง ๕๐ เมตร  
             ๒. เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร  
             ๓. เหรียญเงิน กบ ๕๐ เมตร  
             ๔. เหรียญเงิน เตะขาฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร  



             ๕. เหรียญทองแดง ผีเสื้อ ๕๐ เมตร  
 
 

         ๒. ด.ญ.กันติชา  ชุมแก้ว ชั้น ป.๓/๗ ชลบุรี รุ่น ๘ ปี หญิง ได้เหรียญรางวัลดังนี้  
              ๑. เหรียญทอง กบ ๕๐ เมตร  
              ๒. เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร  
              ๓. เหรียญเงิน ผีเสื้อ ๕๐ เมตร  
         ๓. ด.ญ.ลภัส   มะลิลา ชั้น ป.๑/๙ ได้ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๓ รุ่น ๗ ปี หญิงได้เหรียญรางวัลดังนี้  
              ๑. เหรียญทอง เตะขาฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร  
              ๒. เหรียญทอง กบ ๕๐ เมตร  
              ๓. เหรียญเงิน กรรเชียง ๕๐ เมตร  
         ๔. ด.ญ.สุรัสวดี   ฉัตรวโรดม ชั้น ป.๓/๘ รุ่น ๘ ปี หญิง ได้ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๒  
             ได้เหรียญรางวัลดังนี้  
               ๑. เหรียญทอง กบ ๕๐ เมตร  
               ๒. เหรียญทอง ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร  
               ๓. เหรียญทอง ผีเสื้อ ๕๐ เมตร  
               ๔. เหรียญทอง กรรเชียง ๕๐ เมตร  
               ๕. เหรียญทองเกาะโฟม ๕๐ เมตร  
  ๑๒. นักเรียนโรงเรียนลาซาล ได้ร่วมแข่งขันว่ายน้ าสามชัยวิเทศศึกษา สวิมม่ิงเกมส์ ครั้งที่ ๑  
        วันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  
        ไดร้ับรางวัลดังนี้  
        ๑. ด.ญ กัญญวรา ไหมหรือ ชั้น ป.๔/๒ รุ่นอายุ ๙ ปี หญิง กลุ่ม B  
            ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๔ พร้อมเหรียญรางวัล ดังนี้  
             ๑. เหรียญทอง กรรเชียง ๒๕ เมตร  
            ๒. เหรียญทอง ผีเสื้อ ๒๕ เมตร  
             ๓. เหรียญทอง ผลัดฟรีสไตล์ ๒*๒๕ เมตร  
             ๔. เหรียญทอง ผลัดผีเสื้อ ๒*๒๕ เมตร  
             ๕. เหรียญเงิน เดี่ยวผสม ๑๐๐ เมตร  
            ๖. เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร  
             ๗. เหรียญเงิน กรรเชียง ๕๐ เมตร  
             ๘. เหรียญเงิน ผีเสื้อ ๕๐ เมตร  
            ๙. เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร  
            ๑๐. เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร  
            ๑๑. เหรียญทองแดง กบ ๕๐ เมตร  
            ๑๒. เหรียญทองแดง ผลัดกบ ๒*๒๕ เมตร  
            ๑๓. เหรียญทองแดง กบ ๒๕ เมตร  
      
 
 

 ๒. ด.ญ. กันติชา ชุมแก้ว ชั้น ป.๓/๗ รุ่นอายุ ๘ ปี หญิง กลุ่ม C  
          ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๒ พร้อมเหรียญรางวัล ดังนี้  

            ๑. เหรียญทอง กบ ๕๐ เมตร  



            ๒. เหรียญทอง ผีเสื้อ ๒๕ เมตร  
            ๓. เหรียญทอง กรรเชียง ๒๕ เมตร  
            ๔. เหรียญทอง ผีเสื้อ ๕๐ เมตร  
            ๕. เหรียญทอง ผลัดผีเสื้อ ๒ X ๒๕ เมตร  
            ๖. เหรียญทอง ผลัดฟรีสไตล์ ๒ X ๒๕ เมตร  
            ๗. เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร  
            ๘. เหรียญเงิน กบ ๒๕ เมตร  
            ๙. เหรียญทองแดง กรรเชียง ๕๐ เมตร  
           ๑๐. เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร  
         ๓. ด.ช. พัทธนันท์  เอ้ือวงศ์ตระกูล ชั้น ป.๑/๗ รุ่นอายุ ๗ ปี ชาย กลุ่ม B  
                  ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๒ พร้อมเหรียญรางวัล ดังนี้  
            ๑. เหรียญทอง กบ ๕๐ เมตร  
            ๒. เหรียญทอง ผีเสื้อ ๕๐ เมตร  
            ๓. เหรียญทอง กบ ๒๕ เมตร  
            ๔. เหรียญทอง ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร  
            ๕. เหรียญทอง ผลัดฟรีสไตล์ ๒ X ๒๕ เมตร  
            ๖. เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร  
            ๗. เหรียญเงิน กรรเชียง ๕๐ เมตร  
            ๘. เหรียญเงิน ผีเสื้อ ๒๕ เมตร  
           ๙. เหรียญเงิน กรรเชียง ๒๕ เมตร  
           ๑๐. เหรียญเงิน ผลัดผีเสื้อ ๒ X ๒๕ เมตร  
           ๑๑. เหรียญทองแดง ผลัดกบ ๒ X ๒๕ เมตร  
      ๔. ด.ญ. รภัส   มะลิลา ชั้น ป.๑/๙ รุ่นอายุ ๗ ปี หญิง กลุ่ม B  

 ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๑ พร้อมเหรียญรางวัล ดังนี้  
๑. เหรียญทอง กบ ๕๐ เมตร  

   ๒. เหรียญทอง ผีเสื้อ ๒๕ เมตร  
๓. เหรียญทอง ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร  
๔. เหรียญทอง ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร  
๕. เหรียญทอง กรรเชียง ๒๕ เมตร  
๖. เหรียญทองแดง กรรเชียง ๒๕ เมตร  
๗. เหรียญทองแดง ผีเสื้อ ๕๐ เมตร  
 
 

        ๕. ด.ญ สุรัสวดี ฉัตรวโรดม ชั้น ป.๓/๘ รุ่นอายุ ๘ ปี หญิง กลุ่ม B  
ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๑ พร้อมเหรียญรางวัล ดังนี้  

๑. เหรียญทอง กรรเชียง ๒๕ เมตร  
๒. เหรียญทอง ผีเสื้อ ๒๕ เมตร  
๓. เหรียญทอง ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร  

   ๔. เหรียญทอง ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร  
๕. เหรียญทอง กรรเชียง ๕๐ เมตร  
๖. เหรียญทอง ผีเสื้อ ๕๐ เมตร  
๗. เหรียญทอง กบ ๒๕ เมตร  



๘. เหรียญเงิน กบ ๕๐ เมตร  
๑๓. นักเรียนโรงเรียนลาซาล ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ภูติอนันต์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๔  
      วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
       ๑. ด.ช.พัทธนันท ์    เอ้ือวงศ์ตระกูล ชั้น ป.๑/๗ ได้นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๒ รุ่นอายุ ๗ ปี ชาย  
    ได้เหรียญรางวัลดังนี้  

๑. เหรียญทอง กบ ๕๐ เมตร  
๒. เหรียญเงิน ผีเสื้อ ๕๐ เมตร  
๓. เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร  
๔. เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร  

     ๒. ด.ญ. กัญญวรา    ไหมหรือ ชั้น ป.๔/๒ ได้นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๓ รุ่นอายุ ๙ ปี หญิง ได้เหรียญรางวัลดังนี้  
๑. เหรียญทอง กรรเชียง ๕๐ เมตร  
๒. เหรียญเงิน ผีเสื้อ ๕๐ เมตร  

    ๓. ด.ญ. กันติชา     ชุมแก้ว ป.๓/๗ ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมผลัด รุ่นอายุ ๘ ปี หญิง                   
        ได้เหรียญรางวัลดังนี้  

๑. เหรียญทอง ผลัดผสม ๔ X ๕๐ เมตร  
๒. เหรียญทอง ผลัดฟรีสไตล์ ๔ X ๕๐ เมตร  

    ๔. ด.ญ.รภัส  มะลิลา ชั้น ป.๑/๙ ได้นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๒ รุ่นอายุ ๗ ปี หญิง  ได้เหรียญรางวัลดังนี้  
๑. เหรียญทอง ฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร  
๒. เหรียญเงิน กบ ๕๐ เมตร  
๓. เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร  
๔. เหรียญทองแดง ผีเสื้อ ๕๐ เมตร  

    ๕. ด.ญ.สุรัสวดี   ฉัตรวโรดม ชั้น ป.๓/๘ ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๑ รุ่นอายุ ๘ ปี หญิง 
        ได้เหรียญรางวัลดังนี้  

๑. เหรียญทอง กรรเชียง ๕๐ เมตร  
๒. เหรียญทอง ผีเสื้อ ๕๐ เมตร  
๓. เหรียญทอง ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร  
๔. เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร  
๕. เหรียญทองแดง กบ ๕๐ เมตร   

   ๑๔. ด.ช.ชิษณุชา ศศิธรวราพรรณ เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด TAEKWONDO SPORT HERO SAMUTPRAKARN    
           CHAMPIONSHIP ๒๐๑๓ วันที่ ๖-๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖ 
           ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท ต่อสู้ ยุวชนชาย ๗-๘ ปี  
           รุ่น E (Open) น้ าหนัก ๒๖ กก. แต่ไม่เกิน ๒๙ กก.  
   ๑๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
           ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์  
           ที่จัดขึ้นโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
           ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผลการแข่งขันมีดังนี้  
           การพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย  

- ระดับประถมศึกษา  
           ๑) เด็กหญิงณภัทร        ชาติทอง  ป.๖/๑ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
           ๒) เด็กหญิงประภัสสร  คงอรรถการ  ป.๖/๖  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
           ๓) เด็กหญิงอริสา  พุ่มพวง   ป.๖/๙  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
           ๔) เด็กชายธฤต   ลือเกียรติไพศาล ป.๖/๙  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  



           ๕) เด็กหญิงชัญญานุช  รังกลิ่น   ป.๖/๙  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
           ๖) เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วหอม  ป.๖/๙  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  

ครูผู้ฝึกสอน ม.จารุณี โพธิ์น้อย ม.อภิชา พุ่มพวง  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

๑) เด็กชายจตุพล  เขียวแสง ม.๒/๙  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
๒) เด็กหญิงปิ่นมนัส  โนวยุทธ  ม.๒/๙  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
๓) เด็กหญิงจุฑามณี  วิราวุฒิ   ม.๓/๕  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
๔) เด็กหญิงจุฑาเนตร  ชาติทองแดง  ม.๓/๒  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
๕) เด็กหญิงอนงค์พร  ออฤดี   ม.๓/๗  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
๖) เด็กหญิงฐิติณัฏฐ์  ไกยะฝ่าย  ม.๓/๘  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  

ครูผู้ฝึกสอน ม.อภิชา พุ่มพวง ม.ปัทมา ผลสินธุ์  
- ระดับมัธยมศึกษาปลาย  

๑) น.ส.สุดารัตน์   อุลิศนันท์  ม.๕/๑  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
๒) น.ส.อุศณา   ธงชัยพันธ์  ม.๕/๑  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
๓) น.ส.ธนพร   ทองนันชัย  ม.๕/๑  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
๔) น.ส.พัชริดา   สาเกตุ   ม.๕/๑  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  

การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
- ระดับประถมศึกษา  

๑) เด็กหญิงศศินิภา  จันทร์ฉาย  ป.๖/๙  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
๒) เด็กหญิงณัชชา  รักธรรม  ป.๖/๙  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
๓) เด็กชายอริยะ  ผจญยุทธ  ป.๔/๘  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  
๔) เด็กหญิงเก็จมณี  พิมพ์วิจิตร  ป.๕/๘  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  
๕) เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขวัฒนาการวิทย์ ป.๕/๘ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  
๖) เด็กชายกรนันท์  ตั้งเสรีมั่นคง  ป.๕/๑  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย  

ครูผู้ฝึกสอน Ms. Ann Barcud ม.นงลักษณ์ ดุรงค์รัตน์  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

๑) เด็กหญิงสิโรบล  ประสิทธิ์นอก  ม.๒/๒  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
๒) เด็กหญิงปณิศา  เอ่ียมใหม่  ม.๒/๙  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
๓) เด็กชายณัฏฐชัย  มาสวัสดิ์  ม.๓/๘  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
๔) เด็กชายกิตติภัทร์  เตรณานนท์  ม.๒/๒  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  
๕) เด็กชายกิตติพงศ์  หอหิรัณย์ขจร  ม.๒/๙  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  

ครูผู้ฝึกสอน ม.ธัญญรัตน์ ฟุ้งศิลปชัยพร ม.มงคล ปิติเวชรัศมี  
- ระดับมัธยมศึกษาปลาย  

๑. น.ส.วทันยา   สมบูรณ์ธรรม  ม.๕/๑  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
๒. น.ส.ธันยธร   เกวลี   ม.๔/๕  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  
๓. นายภีม   วิไลวงศ์เสถียร  ม.๔/๑  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  
๔. นายอานนท์   โจชิ   ม.๔/๒  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย  

การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน  
- ระดับประถมศึกษา  

๑) เด็กหญิงรุ้งพาพร  น่วมสิริ   ป.๔/๘  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  
๒) เด็กหญิงธนพร  วสุธาสวัสดิ ์ ป.๕/๗  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  
๓) เด็กหญิงกัญณิชาภัทน์  อัฒฑพงศ์ภิญโญ ป.๖/๙  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  



๔) เด็กหญิงสวพร  คุณานุสรณ์ชัย  ป.๖/๙  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
ครูผู้ฝึกสอน ม.กุลธิดา   สันติเสวี  

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
๑) เด็กชายชัยธวัช  แซ่ลี   ม.๒/๒  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  
๒) เด็กหญิงลิษา   แซ่ย่าง   ม.๒/๒  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  
๓) เด็กหญิงวรัญญา  เจิ้ง   ม.๒/๙  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  
๔) เด็กชายเอกรัฐ  แสงศิริทองไชย  ม.๑/๘  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  
๕) เด็กหญิงภัททิยา  พุ่มอรุณ  ม.๓/๘  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  

ครูผู้ฝึกสอน ม.ธัญญรัตน์   ฟุ้งศิลปชัยพร ม.กุลธิดา สันติเสวี   
๑๖. นักเรียนโรงเรียนลาซาล หมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
      วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ดังนี้  
       - ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมวุฒิบัตร  
           ระดับประถมศึกษาตอนต้น ด.ช.วงศธร  พิพัฒน์สถาพรกิจ  ป.๓/๘  
            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ด.ญ.ปวันพัฒน์  ปิ่นสวัสดิ์  ม.๓/๘  

 
- ได้รับวุฒิบัตร ดังนี้  
    ระดับประถมศึกษาตอนต้น  

๑. ด.ญ.สิตานันท ์  เจริญเชื้อ  ป.๓/๑  
๒. ด.ญ ชวัลลักษณ์  บุญถนอมศรี  ป.๕/๓  
๓. ด.ญ. ตรีทิพยนิภา  ประภานิล  ป.๓/๗  

   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
๑. ด.ญ.อารีย์   เลิกนอก  ป.๕/๑  
๒. ด.ญ.ณัชชา   รักธรรม  ป.๖/๙  
๓. ด.ญ.รดาพรรษ  นิคมคณารักษ์  ป.๖/๑  
๔. ด.ญ.ปณัตตา   น้อยหัวหาด  ป.๕/๘  
๕. ด.ช.พีรณัฐ   รัตนพรเพชร  ป.๖/๑  

๑๗. นักเรียนโรงเรียนลาซาล หมวดศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
      ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖  
      ณ. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖  
      ได้รับรางวัลที่ ๓ จากการวาดภาพประเภททีมหัวข้อ "เมืองไทยมีของดีอยู่มาก"  
      นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่  
  ๑. ด.ญ.ธนัชชา   กิตติทวีสิน  ม.๓/๑  

๒. ด.ญ.ภัทรากมล  ขวัญมงคลทอง  ม.๓/๒  
๓. ด.ญ.ณัฎฐากร  กิตติทวีสิน  ม.๑/๑  

   ม.สุรเชษฐ    พลายงาม     ครูผู้ฝึกสอน   
๑๘. ขอชมเชยนักเรียนลาซาลท าความดีเก็บเงินได้จ านวนมากแล้วส่งคืนเจ้าของ  
     ๑. ด.ญ.ญนันทพร  มีเคลือบ  ป.๖/๔  เลขที่ ๔๗  

๒. ด.ญ.สิรพร   ชมภูทอง  ป.๖/๔ เลขที่ ๓๔  
๓. ด.ช.ธนกร   ศรีเมือง   ป.๖/๔ เลขที่ ๑  
๔. ด.ช.นันทกร   ลีลารมย์  ป.๖/๔ เลขที่ ๒  

๑๙. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนกรมพละศึกษา ปี ๒๕๕๖  ณ สนามจันทรยิ่งยง  
      ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ วันที่ ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖   



       ๑. เด็กชายรัชพล  เส็งหะพันธ์  ป.๕/๓  
    ได้รับรางวัลเหรียญทองในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  
๒. เด็กหญิงชุติกาญน์  จงกลรัตนวัฒนา ป.๕/๗  
     ได้รับรางวัลเหรียญทองในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  
๓. เด็กชายณภัทร ศรีติมงคล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี  
    น้ าหนักไม่เกิน ๓๓ - ๓๖ กก.  
๔. เด็กหญิงปวริศา เส็งหะพันธ์ ม.๒/๕ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓ - ๑๔ ปี นน. ไม่เกิน ๔๙ - ๕๒ กก.  

               ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
 
๒๐. ด.ญ.กันติชา ชุมแก้ว ชั้น ป๓/๗  ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ า MOM AND ME FAMILY GAME  
      ปีที่ ๖  วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สระว่ายน้ าหมู่บ้านผาสุก ถ.พัฒนาการ  
      ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๗ รุ่น ๘ ปี หญิง ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้  

๑. เตะขาฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทองแดง  
๒. ผีเสื้อ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๓. กรรเชียง ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๔. กบ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๕. ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทองแดง  
๖. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร เหรียญทอง  

๒๑. นักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขันร่มพยุงไข่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  
      วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖  
       ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย โล่รางวัล พร้อม เงินรางวัล ๑๐๐๐ บาท  

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  
๑. ด.ช.ปกรณ์     ชัยคุณธรรม ม.๓/๔  
๒. ด.ช.นันทพงศ์  วิริต ม.๓/๔  
๓. สุพจน์           สันติมณีรัตน์ ม.๓/๔  
ครูผู้ฝึกสอน ม.สุริยา    มนัสศิลา  

๒๒. นักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขัน A-math และ Sudoku  
       ในงาน Debsirin A-math และ Sudoku Championship ๒๐๑๓  
       ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ผลการแข่งขัน Sudoku วันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖  ดังต่อไปนี้ 
        ๑. นางสาวพนัชกร วรโชตธินากร ม.๓/๓ ได้รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ห์รางวัล พร้อมเกียรติบัตร  

     และเงินรางวัล ๑๕๐๐ บาท  
๒. ด.ญ.ปาณิศา เอี่ยมใหม่ ม.๒/๙   และ นายศรัณย์ ศรีทองสุข ม.๖/๑ ได้รับรางวัลชมเชย  

       ได้รับเหรียญ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐๐ บาท  
                ผลการแข่งขัน A-math  
                รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้รับเหรียญ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๓๐๐ บาท  
                ได้แก่  
                 ด.ช.ชัยธวัช   แซ่ลี   ม.๒/๒  

      ด.ช.อภิวัช   แสงใหญ่  ม.๒/๒  
     และได้รับโล่ห์รางวัลชนะเลิศ ประเภท รางวัลคะแนนรวมโรงเรียน สุงสุด  

๒๓.  นักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขัน คณิตศาสตร์ยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๖  
       ระดับช่วงชั้นที่ ๑ ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร จ านวน ๑๐๐๐ บาท ได้แก่  

ด.ญ.ธีมา เลาหะพงษ์พันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑  



ครูผู้ฝึกสอน คุณครูวรนุช นครวงศ์  
๒๔. นักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขันซีคอนเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘  
       ประเภท All Star Cheer Dance รุ่น Super Junior  
        จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ  สร้างเสริมสุขภาพ      
        วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐  

๑. ด.ญ.สภุิสรา   พูลศิริ   ป.๔/๑  
๒. ด.ญ.นชพร   จวงมุทิตา  ป.๔/๕  
๓ ด.ญ.ชุติกาญจน์  ชูตินันท์  ป.๓/๒  
๔. ด.ญ.ธีรนุช   พิพัฒพันธ์  ป.๔/๒  
๕. ด.ญ.ณัฐณิชา   สุขวัฒนาการวิทย์ ป.๕/๘  
๖. ด.ญ.ปุณิภา   เปี่ยมถาวร  ป.๕/๔  
๗. ด.ญ.อังศุธร   ศยวงศารักษ์  ป.๔/๒  
ครูผู้ควบคุมดูแล นางมัลลิกา ลมูลศิลป์  

๒๕. นักเรียนโรงเรียนลาซาล ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ า AMATA – YWCA CHAMPIONSHIP   
      ครั้งที่ ๑ จังหวัดชลบุร ีระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้  

๑. ด.ญ.กัญญวรา  ไหมหรือ ชั้น ป.๔/๒ ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ ๕  
    รุ่น ๙ ป ีหญิง  ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้  

๑. เตะขาฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๒. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร เหรียญเงิน  
๓. กบ ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๔. กบ ๕๐ เมตร เหรียญเงิน  
๕. ผีเสื้อ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๖. กรรเชียง ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๗. กรรเชียง ๕๐ เมตร เหรียญทอง  
๘. ผลัดผีเสื้อ ๒ X ๒๕ เมต เหรียญทอง  
๙. ผลัดฟรีสไตล์ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๑๐. ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  

๒. ด.ญ.กันติชา ชุมแก้ว ชั้น ป. ๓/๗ ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ ๕  
    รุ่น ๘ ป ีหญิง   ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้  

๑. เตะขาฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทองแดง  
๒. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร เหรียญทอง  
๓. กบ ๒๕ เมตร เหรียญทองแดง  
๔. กบ ๕๐ เมตร เหรียญทองแดง  
๕. ผีเสื้อ ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๖. ผีเสื้อ ๕๐ เมตร เหรียญเงิน  
๗. กรรเชียง ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๘. กรรเชียง ๕๐ เมตร เหรียญเงิน  
๙. ผลัดผีเสื้อ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญทอง  

 
๓. ด.ช. พัทธนันท์  เอ้ือวงศ์ตระกูล ชั้น ป. ๑/๗ ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ ๒  

               รุ่น ๗ ปี ชาย ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้  
              ๑. เตะขาฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  



๒. ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๓. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร เหรียญทอง  
๔. กบ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๕. กบ ๕๐ เมตร เหรียญทอง  
๖. ผีเสื้อ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๗. ผีเสื้อ ๕๐ เมตร เหรียญทอง  
๘. กรรเชียง ๒๕ เมตร เหรียญทองแดง  
๙. กรรเชียง ๕๐ เมตร เหรียญทองแดง  

     ๑๐. ผลัดเตะขาฟรีสไตล์ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๑๑. ผลัดผีเสื้อ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญทองแดง  
๑๒. ผลัดฟรีสไตล์ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  

  ๔. ด.ญ. รภัส  มะลิลา ชั้น ป. ๑/๙ ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ ๑  
    รุ่น ๗ ป ีหญิง    ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้  

๑. เตะขาฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๒. ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๓. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร เหรียญเงิน  
๔. กบ ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๕. กบ ๕๐ เมตร เหรียญเงิน  
๖. ผีเสื้อ ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๗. ผีเสื้อ ๕๐ เมตร เหรียญทองแดง  
๘. กรรเชียง ๒๕ เมตร เหรียญทองแดง  
๙. กรรเชียง ๕๐ เมตร เหรียญทอง  
๑๐. ผลัดเตะขาฟรีสไตล์ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  

๕. ด.ญ. สุรัสวดี  ฉัตรวโรดม ชั้น ป. ๓/๘ ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ ๑  
    รุ่น ๘ ป ีหญิง  ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้  

๑. เตะขาฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๒. ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๓. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร เหรียญเงิน  
๔. กบ ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๕. กบ ๕๐ เมตร เหรียญเงิน  
๖. ผีเสื้อ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๗. ผีเสื้อ ๕๐ เมตร เหรียญเงิน  
๘. กรรเชียง ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๙. กรรเชียง ๕๐ เมตร เหรียญทอง  
๑๐. ผลัดเตะขาฟรีสไตล์ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๑๑. ผลัดเตะขาฟรีสไตล์ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๑๒. ผลัดเตะขาฟรีสไตล์ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญทอง  

๒๖. นักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขัน Sponsor Thailand Championship   
      ประเภท Sport Dance ประจ าปี ๒๐๑๓ ที่ จ.นครพนม   
      รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี    
      ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ   
      ทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท  



      รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  
      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ   
      ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท   
๒๗. นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ ๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมทูตน้อยพาเที่ยวมหานคร Online  
      โดยได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  

๑. นายวริศ คุณากรวงศ์  
๒. นายธนพล สันติมณีรัตน์  
๓. นายเอกศิษฐ์ ทรงอุดมวัฒนา  
๔. นายอิงครัตน์ โพธิบัตร  
๕. น.ส.รินทร์ลิตา จิโรชวิสิทธิ ์ 
๖. น.ส.ฐิติวัลคุ์ นาแก้ว  
๗. น.ส.ปนัสยา พงษ์ฉวี  
๘. น.ส.นฤมล พรนฤนาท  
๙. น.ส.ทิมพิกา ทองขาว  
๑๐. น.ส.พรรณธิภา ยะปะเตา  
คุณครูผู้ฝึกสอน ม.เพียงดาว อุสุมสารเสวี และ ม.ทัศนีย์ นิรันดรเกียรติ  

๒๘. ด.ญ.กัญญาณัฐ   ฐิตะรัตน์ ม.๑/๘  ได้รับรางวัลชมชย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
ประเภทหญิง จากการแข่งขันอ่านฟังเสียงโครงการ“ธนชาตริิเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทยครั้งที่ ๔๒”  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖  
ณ อาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสวนมะลิ กรุงเทพฯ   

๒๙. แข่งขันว่ายน้ ารายการซีโลอามแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๐  เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖  
ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนสหบ ารุงวิทยา จ.นครปฐม ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล  
จ านวน ๑๘ คน สรุปได้จ านวนเหรียญรางวัลทั้งหมด ๘๒ เหรียญทอง ๕๙ เหรียญเงิน ๔๙ เหรียญ
ทองแดง ๑๐ ถ้วยคะแนนรวมบุคคลและได้รับถ้วยรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ ๓  
พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  
นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ไปนี้  
๑. ด.ญ.ปริยภัทร แจ้งสุข ป. ๑/๒  

ได้รับรางวัล ๔ เหรียญทอง ๖ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง ถ้วยคะแนนรวมบุคคลที่ ๕  
๒. ด.ช.พัทธนันท์ เอื้อวงศ์ตระกูล ป. ๑/๗  

ได้รับรางวัล ๑๒ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ถ้วยคะแนนรวมบุคคลที่ ๑  
๓. ด.ญ.รภัส มะลิลา ป.๑/๙  

ได้รับรางวัล ๙ เหรียญทอง ๔ เหรียญเงิน ถ้วยคะแนนรวมบุคคลที่ ๑  
๔. ด.ญ.สุรัสวดี ฉัตรวโรดม ป.๓/๘  

ได้รับรางวัล ๑๐ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ถ้วยคะแนนรวมบุคคลที่ ๑  
๕. ด.ช.ณัฐวัตร กล่อมน้อย ป.๓/๕  

ได้รับรางวัล ๘ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๕ เหรียญทองแดง ถ้วยคะแนนรวมบุคคลที่ ๓  
๖. ด.ช.ปราชญ์ ปุยงาม ป.๓/๖  

ได้รับรางวัล ๒ เหรียญเงิน ๔ เหรียญทองแดง  
๗. ด.ญ.กัญอมน แซ่อ้ึง ป.๓/๖  

ได้รับรางวัล ๘ เหรียญทอง ๕ เหรียญเงิน และถ้วยคะแนนรวมบุคคลที่ ๒  
๘. ด.ญ.กันติชา ชุมแก้ว ป.๓/๗  

ได้รับรางวัล ๕ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๕ เหรียญทองแดง ถ้วยคะแนนรวมบุคคลที่ ๖  



๙. ด.ช.ณัฐภัทร อดุลโภคาธร ป.๔/๑  
ได้รับรางวัล ๖ เหรียญทอง ๕ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง  

๑๐.ด.ช.ธนกฤต แจ้งสุข ป.๔/๑  
ได้รับรางวัล ๒ เหรียญเงิน ๔ เหรียญทองแดง  

๑๑. ด.ญ.กัญญ์วรา ไหมหรือ ป.๔/๒  
ได้รับรางวัล ๑๒ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ถ้วยคะแนนรวมบุคคลอันดับที่ ๑  

๑๒.ด.ช.ธนภัทร ดนัยนฤมล ป.๕/๒  
ได้รับรางวัล ๑ เหรียญทอง ๖ เหรียญเงิน ๔ เหรียญทองแดง  

๑๓. ด.ช.ปรัชญา ปันนา ป.๕/๒  
ได้รับรางวัล ๓ เหรียญทอง ๔ เหรียญเงิน ๕ เหรียญทองแดง  

๑๔. ด.ญ.ประณิตา มีสิทธิ์ ป.๕/๓  
ได้รับรางวัล ๑ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง  

๑๕. ด.ช.ชาญชล พิมสิม ม.๑/๖  
ได้รับรางวัล ๒ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง  

๑๖. ด.ช.พงศธร แสงใหญ่ ม.๒/๒  
         ได้รับรางวัล ๑ เหรียญทอง ๖ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง และถ้วยคะแนนรวมบุคคลที่ ๕  
๑๗. นายนาซิส ศยวงศารักษ์ ม.๒/๖  
         ได้รับรางวัล ๑ เหรียญเงิน ๗ เหรียญทองแดง  
๑๘. นายวรภพ หล่มวงษ์ ม.๔/๓  
         ได้รับรางวัล ๓ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๔ เหรียญทองแดง และถ้วยคะแนนรวมบุคคลที่ ๓  
  

๓๐. นักเรียนโรงเรียนลาซาลได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ า บัวทอง ๔ แชมเปี้ยนชิพ   
      วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา บางบัวทอง  
     ๑. ด.ญ.กัญญวรา  ไหมหรือ นักเรียนชั้น ป.๔/๒ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ รุ่นอายุ ๙ ปี หญิง  
         ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้  

๑. เตะขาฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๒. กรรเชียง ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๓. กบ ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๔. ผีเสื้อ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๕. ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๖. ผลัด กบ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๗. ผลัดฟรีสไตล์ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๘. ผลัดเตะขาฟรีสไตล์ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญทอง  

      ๒. ด.ญ. กันติชา  ชุมแก้ว นักเรียนชั้น ป.๓/๗ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๔ รุ่นอายุ ๘ ปี หญิง  
ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้  

๑. กบ ๒๕ เมตร เหรียญทองแดง  
๒. ผีเสื้อ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๓. ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทองแดง  
๔. กรรเชียง ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๕. ผลัดฟรีสไตล์ ๒  X ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๖. ผลัดเตะขาฟรีสไตล์ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  

      ๓. ด.ช.พัทธนันท์  เอ้ือวงศ์ตระกูล นักเรียนชั้น ป.๑/๗ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ รุ่นอายุ ๗  ปี ชาย     



ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้  
๑. เตะขาฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๒. กรรเชียง ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๓. กบ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๔. ผีเสื้อ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๕. ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๖. ผลัด กบ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๗. ผลัดฟรีสไตล์ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญทอง  

      ๔. ด.ญ. รภัส  มะลิลา นักเรียนชั้น ป.๑/๙ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ รุ่นอายุ ๗ ปี หญิง  
ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้  

๑. เตะขาฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๒. กบ ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๓. ผีเสื้อ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๔. ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๕. ผลัด กบ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๖. ผลัดฟรีสไตล์ ๒  X  ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๗. ผลัดเตะขาฟรีสไตล์ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  

      ๕. ด.ญ. สุรัสวดี   ฉัตรวโรดม นักเรียนชั้น ป.๓/๘ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ รุ่นอายุ ๘ ปี หญิง  
     ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้  

๑. เตะขาฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๒. กบ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๓. ผีเสื้อ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๔. ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๕. กรรเชียง ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๖. ผลัดฟรีสไตล์ ๒ X  ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๗. ผลัดเตะขาฟรีสไตล์ ๒ X ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๘. ผลัด กบ ๒  X ๒๕ เมตร เหรียญทอง  

๓๑. เด็กหญิงเบญญภา  เรศสันเทียะ เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกลีลาเพ่ือความเป็นเลิศ  
      "นนทบุรี โอเพ่น" ประจ าปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๖-๙ กันยายน ๒๕๕๖  
       ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการ่า รุ่น OPEN  
๓๒. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๐ ระดับประถมศึกษา   
      เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร  
      ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท  
      มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันดังนี้  

๑. ด.ญ.ธีมา  เลาหะพงษ์พันธ์  ป.๓/๑  
๒. ด.ญ.ชนินาถ  ศุภสินโกมล  ป.๓/๑  
๓. ด.ญ.ธนพรรณ  กลิ่นทอง  ป.๓/๑  
ครูผู้ฝึกสอน ม.ทวีศักดิ์   มีเคลือบ  

๓๓. นายวรพงษ์  นวลศรี  ม.๕/๒ และ นางสาวศิรินยา หล้าก่ า ม.๓/๖  
      ได้รับคัดเลือกระดับประเทศ เป็นตัวแทนนักเรียนในการเข้า "ค่ายข้าวภาคกลาง" ปี ๒๕๕๖  
      ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 
      ได้รับเกียรติบัตรและเข็มอนุชนชาวนาไทย พร้อมทั้งต าแหน่ง ทูตข้าวภาคกลาง ปี ๒๕๕๖  



      ครูที่ปรกึษาโครงการ ม.เอกพงษ ์ หลี่อินทร์ 
๓๔. เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ Sense Math Challenge Competition ๒๐๑๓  
      Smart and Smile ฉลาดอย่างมีรอยยิ้ม ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
      เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

ด.ญ.อุชุตา ศรีบุศราคัม ( น้องไข่มุก ) ป.๕/๘ ได้รับรางวัล เหรียญ Blue Prize  
ด.ญ.ณิชนันทน์ สดเสมอ ( น้องครีม ) ป.๕/๘ ได้รับรางวัล เหรียญ Blue Prize 

๓๕. ด.ช. ณภัทร ศรีติมงคล (น้อง บอล) ป.๕/๕  ในรายการ The ๘th Sendai City Friendship  
      Taekwondo Championships ลงสมัครแข่งขันรุ่นยุวชนชายอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ผลการแข่งขัน 
      ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง)  พร้อมได้รับเลือกให้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายประจ า    
        รายการแข่งขันครั้งนี้  
       ซึ่งเป็นนักกีฬาไทยหนึ่งเดียวที่รับการคัดเลือกจากนักกีฬาชาวญี่ปุ่นและชาติต่างๆ  
       ที่เข้าร่วมการแข่งขันจ านวนมาก ซึ่งน าความภูมิใจและความส าเร็จกลับมายังประเทศไทย  
๓๖.  ด.ญ.ธัญกร ตันสุวงษ์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙ เข้าร่วมแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๘  
       เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
       จังหวัดนครปฐม  
       ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
        พร้อมทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเหรียญที่ระลึกจากพระธรรมภาวนาวิกรม  
๓๗.  ด.ญ.อรุณลักษณ์ อรรถธนนันต์ อายุ ๗ ปี ป.๒/๗  เข้าร่วมประกวด Super cosplay ๒๐๑๓  
       วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่โยโยปลนด์ ซีคอนบางแค แต่งเป็น อินุยาฉะ  
       พร้อมการแสดงร้องเพลง "หนักเกินไปแล้ว" ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒  
๓๘.  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๕๖   
       ระหว่างวันที่ ๑-๓,๗-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี  

- ชนะเลิศอันดับ ๑  ด.ญ.ทายะพิทักษ์ ป.๑/๘  
- รองชนะเลิศอันดับ ๑  ด.ญ.ศุภมาส ปานเขาย้อย ป.๒/๖  
- รองชนะเลิศอันดับ ๒  ด.ญ.แพรวพราว ทรัพย์ศิริอยู่คง ป.๑/๑  

๓๙. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส "การแข่งขันกีฬานักเรียนประจ าปี  
      ของกรมพลศึกษา" ระหว่างวันที่ ๑๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ  
      ได้รับรางวัลดังนี้  
         -รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง อายุไม่เกิน ๑๐ ปี ได้รับถ้วยรางวัลเหรียญทองและเกียรติบัตร  
       ๑. ด.ญ.วิธากานต์  ทายะพิทักษ์  ป.๑/๘  

๒. ด.ญ.ศุภมาศ   ปานเขาย้อย  ป.๒/๖  
๓. ด.ญ.แพรวพราว  ทรัพย์ศิริอยู่คง  ป.๑/๑  
๔. ด.ญ.ภัณฑิรา   เมนะสินธุ์  ป.๑/๗  

-รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ได้รับถ้วยรางวัลเหรียญทองและเกียรติบัตร  
๑. ด.ญ.แคทรียา   พวงศรี   ม.๓/๓  
๒. ด.ญ.ฐิดาพร   ศรีมาคาม  ม.๒/๓  
๓. ด.ญ.อัญชิสา   แซ่เอ้ียม  ป.๔/๖  

-รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภททีมชาย อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ได้รับถ้วยรางวัลเหรียญเงินและเกียรติบัตร  
๑. ด.ช.กฤต   อ านาจจงจรูญ  ป.๖/๔  
๒. ด.ช.ลาภิส   ไพรวงษ์  ป.๖/๙  
๓. ด.ช.ภูฟ้า   รุจิราธาดากุล  ป.๖/๔  
๔. ด.ช.นทีธร   สุดน้อย   ป.๖/๔  



 
 
 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ได้รับเหรียญเงินและเกียรติบัตร  

๑. ด.ญ.แคทรียา     พวงศรี   ม.๓/๓  
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๐ ปี ได้รับเหรียญทองแดง 
  และเกียรติบัตร  

   ๑. ด.ช.พศวีร์       กุหลาบอ่ า  ป.๔/๓  
ควบคุมทีมโดย คุณครูธิดารัตน์ สุวรรณโณ  

๔๐. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ ารายการ SWIMFANCLUB CHAMPIONSHIP EXTRAMIND   
      เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สระว่ายน้ าศูนย์กีฬาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
      (ศูนย์กีฬา บางจาก)  ดังต่อไปนี้  
   ๑. ด.ช.ปราชญ์  ปุยงาม ชั้น ป.๓/๖   ได้รับรางวัล ๒ เหรียญทองแดง  

๒. ด.ญ.ณัฐพัชร์  พยัคฆศิริ ชั้น ป.๒/๙   ได้รับรางวัล ๔ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน  
    และ ถ้วยคะแนนรวมบุคคลชนะเลิศอันดับ ๑ รุ่นอายุ ๘ ปีหญิง กลุ่มมือใหม่  
๓. ด.ช.พงศธร  แสงใหญ่ ชั้น ม.๒/๒   ได้รับรางวัล ๑ เหรียญทอง ๔ เหรียญเงิน  

      และ ถ้วยคะแนนรวมบุคคลชนะเลิศอันดับ ๑ รุ่นอายุ ๑๔ ปีชาย กลุ่มไม่จ ากัดฝีมือ  
๔. ด.ช.ธนภัทร  ดนัยนฤมล ชั้น ป.๕/๒   ได้รับรางวัล ๑ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง  
    และถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รุ่นอายุ ๑๐ ปีชาย กลุ่มไม่จ ากัดฝีมือ  
๕. ด.ญ.ปภาญา  อ้อมแก้ว ชั้น ป.๒/๙  ได้รับรางวัล ๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง  
    และ ถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๔ รุ่นอายุ ๘ ปีหญิง กลุ่มมือใหม่  
๖. ด.ช.ภฑิล  ศักดิ์สุริยา ชั้น ป.๔/๖   ได้รับรางวัล ๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง  
   และ ถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๔ รุ่นอายุ ๙ ปีชาย กลุ่มมือใหม่  
๗. ด.ญ.เอมิกา  อมฤก ชั้น ป.๑/๗   ได้รับรางวัล ๒ เหรียญเงิน  
    และ ถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๕ รุ่นอายุ ๗ ปีหญิง กลุ่มมือใหม่  
๘. ด.ช.นวว ี รอมาลี ชั้น ป.๒/๙   ได้รับรางวัล ๔ เหรียญทองแดง  
   และ ถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๕ รุ่นอายุ ๘ ปีชาย กลุ่มมือใหม่  
๙. ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ธรรมรัตน์ ชั้น ม.๑/๔   ได้รับรางวัล ๑ เหรียญทองแดง  
   และ ถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๕ รุ่นอายุ ๑๓ ปีหญิง กลุ่มไม่จ ากัดฝีมือ  
๑๐. ด.ช.สมิตนนท์ สมิตติพัฒน์ ชั้น ป.๒/๙  ได้รับรางวัล ๒ เหรียญทองแดง  
    และ ถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๖ รุ่นอายุ ๘ ปีชาย กลุ่มมือใหม่  
๑๑. ด.ช.ณัฐภัทร อดุลโภคาธร ชั้น ป. ๔/๑  ได้รับรางวัล ๓ เหรียญทอง ๒ เหรียญทองแดง  
     และ ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๘ รุ่นอายุ ๙ ปีชาย กลุ่มไม่จ ากัดฝีมือ  
๑๒. ด.ญ.ประณิตา มีสิทธิ์ ชั้น ป. ๕/๓   ได้รับรางวัล ๑ เหรียญทองแดง  
     และ ถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๑๐ รุ่นอายุ ๑๑ ปีหญิง กลุ่มไม่จ ากัดฝีมือ  

 
 
 
 
๔๑. นกัเรยีนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมแข่งขันการเขียนแผนผังความคิด (Mind Map)  
      ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน)  
      เด็กชายพีณยศ  กีรติพิธา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙  



      ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร  
๔๒. เข้าร่วมแข่งขันทักษะการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖)  
       ณ มหาวิทยาลัยราชภฎัพระนคร  
      เด็กชายโกสินทร์ ศรีประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๘  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  
๔๓. ดญ.อรุณลักษณ์  อรรถธนนันต์ เข้าร่วมการประกวด "J-Boy and J-Girl"  
      ณ เจพาร์ค ศรีราชา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ได้รับรางวัลพิเศษ The Best   
๔๔. นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน นายคมกฤช วรรณขาว  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
     ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานนิทรรศการ เอ ซี เอส พี "Academic Show and Share ๒๐๑๓" ระหว่างวันที่      
      ๒๐-๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
      ไดัรับรางวัลถ้วยรองชนะเลิศอันดับ ๑ และใบประกาศนียบัตรแก่นักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน  
      จากภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
๔๕. นักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมการทดสอบทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน กลุ่มท่ี ๘  
       ครั้งที่ ๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗  
       ณ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา  
       ผู้อ านวยการวิรัตน์ ค าเจริญ เข้ารับวุฒิบัตร เข้าร่วมการทดสอบทักษะทางวิชาการ 
       กลุ่มโรงเรียนเอกชน กลุ่มท่ี ๘ ผลการแข่งขันทดสอบทักษะวิชาการ มีดังนี้  
        กลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย  

ด.ช.เจตพัทธ์ บุญน า   ป.๑/๘ เหรียญทอง  
ด.ญ.กฤติยากร โปร่งจิต   ป.๒/๑ เหรียญทอง  
ด.ญ.ธนพรรณ กลิ่นทอง   ป.๓/๑ ชมเชย  
ด.ญ.สุนิตยนาถ นิตยา   ป.๔/๘ เหรียญทอง  
ด.ญ.นันท์นภัส ไม้ดัด   ป.๕/๘ เหรียญทอง  
ด.ญ.กัญณิชาภัทน์ อัฒฑพงศ์ภิญโญ ป.๖/๙ เหรียญทอง  

กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์  
ด.ช.มงคล ศรีบุรินทร์   ป.๑/๑ เหรียญทอง  
ด.ช.ศรัณย์ เทียนศิวารัตน์  ป.๒/๒ เหรียญทอง  
ด.ช.ธีมา เลาหะพงษ์พันธ์   ป.๓/๑ เหรียญทอง  
ด.ช.ณัฐภัทร อดุลโภคาธร  ป.๔/๑ เหรียญทอง  
ด.ญ.อุชุตา ศรีบุศราคัม   ป.๕/๘ เหรียญทอง  
ด.ช.โกสินทร์ ศรีประเสริฐ  ป.๖/๙ เหรียญทอง  
 
 
 

กลุ่มสาระวิชา วิทยาศาสตร์  
ด.ช.เอกภพ สว่างวัน   ป.๑/๑ เหรียญทอง  
ด.ช.วลัชัย กล่ าม่วง   ป.๒/๒ เหรียญเงิน  
ด.ญ.ชนินาถ ศุภสินโกมล   ป.๓/๑ เหรียญเงิน  
ด.ช.นิธิศ เกยานนท์   ป.๔/๘ เหรียญทอง  
ด.ญ.ณัฐณิชา สุขวัฒนาการวิทย์  ป.๕/๘ เหรียญทอง  
ด.ญ.มาลาตี มาแสง   ป.๖/๙ เหรียญทอง  

กลุ่มสาระวิชา สังคมศึกษาฯ  
ด.ช.รัชพล แห่งทิพย์   ป.๑/๑ เหรียญทอง  



ด.ญ.ปุณยวีร์ ทะประสพ   ป.๒/๑ เหรียญเงิน  
ด.ญ.พิมพิกา นมจันทร์   ป.๓/๓ เหรียญเงิน  
ด.ญ.ธนพร แก้วกูล   ป.๔/๖ เหรียญทองแดง  
ด.ญ.อารีย์ เลิกนอก   ป.๕/๑ เหรียญทอง  
ด.ญ.ณัฐวดี นวลส าล ี  ป.๖/๑ เหรียญทอง  

กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ  
ด.ช.ปวรฐั จันลาวงศ์   ป.๑/๙ เหรียญทอง  
ด.ญ.พัชรีพร มาคมัณฑนะ  ป.๒/๙ เหรียญทอง  
ด.ช.ศุภกฤต ถิรพิเชฐวงศ์   ป.๓/๘ เหรียญทอง  
ด.ช.อริยะ ผจญยุทธ   ป.๔/๗ เหรียญเงิน  
ด.ญ.เก็จมณี พิมพ์วิจิตร   ป.๕/๘ เหรียญทอง  
ด.ญ.ณัชชา รักธรรม   ป.๖/๙ เหรียญทอง  
 

๔๖. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ า ซีเจ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๓ ที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  
      ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้  
         ด.ญ กัญญ์วรา ไหมหรือ ชั้น ป.๔/๒ รุ่นอายุ ๑๐ ปี หญิง กลุ่ม B  

ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๑ พร้อมเหรียญรางวัล  
๑. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร เหรียญทอง  
๒. ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๓. กรรเชียง ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๔. ผีเสื้อ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๕. กบ ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๖. กรรเชียง ๕๐ เมตร เหรียญทอง  
๗. กบ ๕๐ เมตร เหรียญเงิน  
๘. ผีเสื้อ ๕๐ เมตร เหรียญเงิน  
 
 

ด.ญ สุรัสวดี ฉัตรวโรดม ชั้น ป.๓/๘ รุ่นอายุ ๙ ปี หญิง กลุ่ม B  
ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๑ พร้อมเหรียญรางวัล  
๑. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร เหรียญทอง  
๒. ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๓. กรรเชียง ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๔. ผีเสื้อ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๕. กบ ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๖. เกาะโฟมเตะขา ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  

ด.ญ รภัส มะลิลา ชั้น ป.๑/๙ รุ่นอายุ ๘ ปี หญิง กลุ่ม B  
ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๓ พร้อมเหรียญรางวัล  
๑. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร เหรียญเงิน  
๒. ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๓. กรรเชียง ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๔. ผีเสื้อ ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  
๕. กบ ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  



๖. เกาะโฟมเตะขา ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
ด.ช.พัทธนันท์ เอื้อวงศ์ตระกูล ชั้น ป.๑/๗ รุ่นอายุ ๘ ปี ชาย กลุ่ม B  

ไดร้ับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๑ พร้อมเหรียญรางวัล  
๑. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร เหรียญทอง  
๒. ฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๓. กรรเชียง ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๔. ผีเสื้อ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๕. กบ ๒๕ เมตร เหรียญทอง  
๖. เกาะโฟมเตะขา ๒๕ เมตร เหรียญเงิน  

  
๔๗.  โรงเรียนลาซาลได้น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “Academic Show and Share ๒๐๑๓”  
       ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ผลการแข่งขันดังนี้  
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  

ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการคัดลายมือ ได้แก่ ด.ญ.พรรณภรณ์ คล้ าจีน ป.๓/๘  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันการเขียนสะกดค าไทย  

ได้แก่  ด.ญ.สุกฤตา ทองปลิว ป.๖/๙  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ  

ได้แก่  ด.ญ.อริสา พุ่มพวง ป.๖/๙  
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ  

ได้แก่  ด.ญ.ณภัทร ชาติทอง ป.๖/๑  
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการอ่านบทร้อยแก้ว (ชาย)  

ได้แก่  ด.ช.นพพันธ์ จันทรศร ม.๓  
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการอ่านบทร้อยแก้ว (หญิง)  

ได้แก่  ด.ญ.กัญญาณัฐ ฐิตะรัตน์ ม.๑/๘  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาไทย  

ได้แก่  ด.ญ.กชพร สถาปนเสถียร ม.๓/๘ ด.ญ.ภัททิยา พุ่มอรุณ ม.๓/๘  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  

ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์  
ได้แก่  ด.ช.รเณศ ทิฏฐิวิสุทธิ์ ม.๓/๘  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์  
ได้แก่  ด.ช.โกสินทร์ ศรีประเสริฐ ป.๖/๙  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว   
ได้แก่   ด.ญ.ชนัญชิดา ก้องสมุท ป.๖/๙  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  

ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน ACSP Sci Battle  
ได้แก่  ด.ญ.ธีมา  เลาหะพงษ์พันธ์  ป.๓/๑  

ด.ญ.ชนินาถ  ศุภสินโกมล  ป.๓/๑  
ด.ญ.รุจีรัตน์  น้อยประไพ  ป.๓/๘  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแข่งขัน ACSP Sci Battle  
ได้แก่  ด.ช.ธีรธ์วัช  ขวัญตัว   ม.๓/๗  

ด.ช.กรวิชญ์  จึงบรรเจิดศักดิ์  ม.๓/๗  



นายวันเฉลิม ยิ้มถนอม  ม.๓/๗  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันตอบปัญหาประชาคมอาเซียน  
ได้แก่  ด.ช.ศุภกฤต  ถิรพิเชฐวงศ์  ป.๓/๘  

ด.ช.วงศธร  พิพัฒน์สถาพรกิจ ป.๓/๘  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันตอบปัญหาประชาคมอาเซียน  

ได้แก่  ด.ญ.ณัชชา  รักธรรม  ป.๖/๙  
ด.ญ.อริสา  นุชประมูล  ป.๖/๙  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันตอบปัญหาประชาคมอาเซียน  
ได้แก่  ด.ญ.ธัญกร  ตันสุวงษ์  ม.๒/๙  

 ด.ญ.ปวันพัตร์  ปิ่นสวัสดิ์  ม.๓/๘  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  

ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Paintbrush  
ได้แก่  ด.ญ.ธนพรรณ  กลิ่นทอง  ป.๓/๑  

 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Paintbrush  

ได้แก่  ด.ช.จิรภัทร  สุตภาคย์  ป.๒/๘  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขัน ICT Challenge ๒๐๑๓  

ได้แก่  ด.ญ.อรณิชา  พิพัฒน์มโนมัย  ป.๓/๑  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแข่งขัน ICT Challenge ๒๐๑๓  

ได้แก่  ด.ญ.พิสุทธินี  ศิริพูล   ป.๓/๘  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแข่งขันโปรแกรมMicrosoft PowerPoint  

ได้แก่  ด.ญ.ภัทรลดา  สังเกตการณ์  ป.๖/๑  
ด.ญ.ภัณฑิรา  พักแพรก  ป.๖/๑  

ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการสร้างเกม Ms Excel  
ได้แก่  ด.ญ.ปณิศา  เอ่ียมใหม่  ม.๒/๙  

ด.ญ.วิชญาดา  หาสุข   ม.๒/๙  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันการสร้างเกม Ms Excel  

ได้แก่  ด.ญ.กัญญาณัฐ  พุฒศรี   ม.๒/๙  
ด.ญ.รัชนีกร  บุญท้วม  ม.๒/๙  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันคัดตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ  

ได้แก่  ด.ช.พีรวิชญ์  รอดสงค์  ป.๓/๑  
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันเปิด Dictionary  

ได้แก่  ด.ญ.กัญณิชาภัทน์ อัฒฑพงศ์ภิญโญ ป.๖/๙  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  

ได้แก่  ด.ช.ณัฏฐชัย  มาสวัสดิ์  ม.๓/๘  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน  
ได้แก่  ด.ญ.เพชรไพฑูรย์ ไหลสกุล  ป.๓/๘  

ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการอ่านพินอิน  
ได้แก่  ด.ญ.สวพร  คุณานุสรณ์ชัย  ป.๖/๙  



ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการเล่านิทาน  
ได้แก่  ด.ญ.วรัญญา  เจิ้ง   ม.๒/๙  
 
แข่งขันละครคุณธรรม  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
๑. เด็กชายภัทรพล  สุขส าราญ ป.๕/๑  
๒. เด็กชายศรายุทธ  จันทร์ฉาย  ป.๕/๑  
๓. เด็กชายธีรภัทร  นิติจรรยา  ป.๕/๑  
๔. เด็กชายณัฏฐธกิตติ์  ชุมเกลี้ยง  ป.๕/๑  
๕. เด็กชายชินวัตร  เขียวข า   ป.๕/๑  
๖. เด็กชายชิษณุพงศ์  เขียวข า   ป.๕/๑  
๗. เด็กหญิงปุณณดา  พันธุ์เชื้อ  ป.๕/๑  
๘. เด็กหญิงพัทธนันท์  ชื่นชม   ป.๔/๑  
๙. เด็กหญิงสุนิสา  โรจน์จตุรกุล  ป.๔/๑  
๑๐.เด็กหญิงคณัสนันท์    ศรีโคตร  ป.๔/๒  
 

ระดับมัธยมปลาย  
การแข่งขันงานนิทรรศการ เอ ซี เอส พี  
      ๑ น.ส.ดลพร พิพัฒน์สถาพรกิจ แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย  

รองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตร + ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท  
๒  นายกิตติพงษ์ เผือกอ่ิม   นายณรงค์   สิริทิพย์วานิช   นายโชติรวี ฉัตรพัฒนศิริ ACSP Sci Battle     

รองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตร +ทุนการศึกษา ๙๐๐ บาท  
๓ นายอิงครัต  โพธิบัตร นายธนพล  สันติมณีรัตน์ ตัดต่อวีดีโอ iMac  

รองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตร +ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท  
๔ นายภีม วิไลวงศ์เสถียร Impromtu Speech Contest  

รองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตร +ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท  
๕ นายปฏิภาณ พัฒนกิจกุล วาดภาพ รองชนะเลิศอันดับ๑  

เกียรติบัตร+ทุนการศึกษา๓๐๐ บาท  
๖ น.ส.ธนัญภรณ์ แสงเงิน นายธีรัตม์ จงจ ารัสพันธ์ ตอบปัญหาประชาคมอาเซียน  

รองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตร + ทุนการศกึษา ๖๐๐ บาท 
๔๘.  นักเรียนโรงเรียนลาซาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา   
       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
       ประเภทเดี่ยวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในงาน T.U.P. Foreign Languages Programs’  
       Open House ๒๐๑๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผลการแข่งขัน  
       เด็กหญิงณัชชา รักธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๙ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
       เป็นเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๕๐๐ บาท  
๔๙.  นักเรียนที่สอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก สพป.กทม.  
       ผู้เข้าสอบจ านวน ๔,๕๗๒ คน  
        วิชาคณิตศาสตร์ เข้ารอบ ๔๖๐คน  
        เด็กชายโกสินทร์ ศรีประเสริฐ ป.๖/๙ เหรียญทอง ได้ที่ ๗๖  
        เด็กชายพศวีร์ เหล่าโพธิวิหาร ป.๖/๑ เหรียญเงิน ได้ที่ ๑๖๓  
        เด็กหญิงอุชุตา ศรีบุศราคัม ป.๕/๘ เหรียญทอง ได้ที่ ๒๒๘  



    
 
 
     วิชาวิทยาศาสตร์ เข้ารอบ ๕๒๑ คน  
        เด็กชายณธีพัฒน์ องค์วงศ์สกุล ป.๖/๑ เหรียญทอง ได้ท่ี ๑๘  
        เด็กหญิงมาลาตี มาแสง ป.๖/๙ เหรียญทองแดง ได้ที่ ๔๕๓  
๕๐.   นางสาวมะลิวัลย์ แซ่ผู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ เป็นตัวแทนนักเรียนลาซาล  
        ได้เข้าร่วมประชุมเยาวชนนานาชาติ โดยมีนักเรียนลาซาลจากทั่วโลก กว่า ๕๐ ประเทศ  
        ในระหว่างวันที่ ๙-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี  
๕๑.  ครูผู้ฝึกสอน คุณครูคมกฤช วรรณขาว คุณครูทวีศักดิ์ มีเคลือบ เข้าร่วมแข่งขัน  
       ฟุตซอลเยาวชนบางจาก ได้รับรางวัลที่ ๔ และมอบทุนการศึกษา ๕๐๐๐ บาทให้กับโรงเรียนลาซาล  
๕๒. ชมรมว่ายน้ าโรงเรียนลาซาล ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ า   
       ๑. รายการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑  
            ด.ญ. รภสั  มะลิลา ชั้น ป.๑/๙ ได้รับ ๒ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง  
                    และได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รุ่นอายุ ๘ ปี หญิง  
                    และทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท  
       ๒. การแข่งขันว่ายน้ ารายการ MARTIN ‘S CUP ครั้งที่ ๑๒ เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกรายการ 
           ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ ศูนย์กีฬาทางน้ ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  
     ด.ญ.สุรัสวดี  ฉัตรวโรดม ชั้น ป.๓/๘ ได้รับ ๖ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน  

และได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมบุคคลชนะเลิศอันดับ   ๙ ปีหญิง  
และทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท  

        ๓. การแข่งขันว่ายน้ ารายการ I LOVE DAD SWIMMING CUP EXTRA ๒๐๑๔ ครั้งที่ ๑  
  ณ สระว่ายน้ าหมู่บ้านผาสุก (ศูนย์กีฬา ก.ท.ม.) ซ.พัฒนาการ ๖๕ ได้รับรางวัลดังนี้  

๑. ด.ช.ณัฐภัทร  อดุลโภคาธร ชั้น ป.๔/๑  
    ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๓ รุ่นอายุ ๑๐ ปีชาย  กลุ่มไม่จ ากัดฝีมือ  
     ๔ เหรียญทอง, ๒ เหรียญเงิน, ๒ เหรียญทองแดง และได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท  
๒. ด.ช.ชาญชล พิมสิม ชั้น ม.๑/๖  
    ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๔ รุ่นอายุ ๑๓ ปีชาย  
    กลุ่มไม่จ ากัดฝีมือ  ๒ เหรยีญทอง, ๓ เหรียญเงิน, ๒ เหรียญทองแดง  

   ๓. นายพงศธร แสงใหญ่ ชั้น ม.๒/๒  
    ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๔ รุ่นทั่วไปชาย ๑๕-๓๐ ปี  
    กลุ่มไม่จ ากัดฝีมือ ๒ เหรียญทอง, ๑ เหรียญเงิน, ๒ เหรียญทองแดง  
๔. ด.ญ.ปภาญา อ้อมแก้ว ชั้น ป.๒/๙  
    ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๕ รุ่นอายุ ๙ ปีหญิง กลุ่มมือใหม่  

        ๑ เหรียญทอง, ๒ เหรียญเงิน, ๑ เหรียญทองแดง  
๕. ด.ช.ปราชญ์ ปุยงาม ชั้น ป.๓/๖  
     ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๕ รุ่นอายุ ๑๐ ปีชาย กลุ่มมือใหม่  
      ๓ เหรียญทอง, ๒ เหรียญเงิน, ๓ เหรียญทองแดง  
 
๖. ด.ช.นวว ีรอมาลี ชั้น ป.๒/๙  
    ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๖ รุ่นอายุ ๙ ปีชาย กลุ่มมือใหม่  
      ๑ เหรียญทอง, ๓ เหรียญทองแดง  



๗. ด.ญ.ประณิตา มีสิทธิ์ ชั้น ป.๕/๓  
    ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๖ รุ่นอายุ ๑๒ ปีหญิง  
     กลุ่มไม่จ ากัดฝีมือ ๒ เหรียญเงิน, ๔ เหรียญทองแดง  
๘. ด.ญ.เอมิกา อมฤก ชั้น ป.๑/๗  
    ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๗ รุ่นอายุ ๘ ปีหญิง กลุ่มมือใหม่  
    ๑ เหรียญทอง, ๓ เหรียญเงิน  
๙. ด.ช.สมิตนนท์ สมิตติพัฒน์ ชั้น ป.๒/๙  

       ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๘ รุ่นอายุ ๙ ปีชาย กลุ่มมือใหม่  
    ๑ เหรียญทองแดง  
๑๐. ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ธรรมวัฒน์ ชั้น ม.๑/๔  
      ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๙ รุ่นอายุ ๑๓ ปีหญิง  

         กลุ่มไม่จ ากัดฝีมือ ๒ เหรียญเงิน, ๑ เหรียญทองแดง  
๑๑. ด.ช.ภฑิล ศักดิ์สุริยา ชั้น ป.๔/๖  

          ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมบุคคลรองชนะเลิศอันดับ ๑๐ รุ่นอายุ ๑๐ ปีชาย  
        กลุ่มมือใหม่ ๑ เหรียญทอง, ๓ เหรียญทองแดง  

๕๓. ด.ช.พัทธนันท์ เอื้อวงศ์ตระกูล ชั้น ป.๑/๗  ได้เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ า Bangkok Swimming ๒๐๑๔  
      วันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สระว่ายน้ าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)  
      ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทบุคคลรุ่นอายุ ๘ ปี ชาย พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท  
๕๔. เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ า swimfanclub extra mind ที่ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน  
       วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗  
       ๑. ด.ญ. กัญญวรา ไหมหรือ ป ๕/๒ ได้ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๓  

 ได้ ๓ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน  
       ๒. ด.ช. พัทธนันท์ เอื้อวงศ์ตระกูล ป. ๒/๗ ได้ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๑ ได้ ๕ เหรียญทอง  
       ๓. ด.ญฺ.กันติชา ชุมแก้ว ป. ๔/๗ ได้ ๔ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ได้ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ ๑  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๑๑.๑ ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มี ๔ มาตรฐาน ๑๖ ตัวบ่งชี ้  ๙๒.๘๑ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑    ๙๒.๒๙ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๑.๓๙   ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๙๓.๐๖   ดีเยี่ยม 



ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๙๒.๓๖   ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด ๙๒.๓๖   ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  ๙๒.๔๓ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๙๓.๓๓   ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ๙๑.๘๑   ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๙๒.๐๘   ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ๙๒.๕๐   ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ๙๓.๖๑ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ๙๓.๓๓   ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน ๙๓.๔๗   ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๙๔.๐๓   ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ๙๓.๖๑   ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ๙๒.๙๒ ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ๙๔.๑๗   ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกิดจาก ๙๑.๖๗   ดีเยี่ยม 
 ประสบการณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๙๒.๙๒   ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๙๑.๖๗   ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๙๔.๑๗   ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มี ๔ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งช้ี  ๘๙.๖๔ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ  ๘๙.๖๘ ดีมาก 
 เกิดประสิทธิผล    
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด ๘๗.๑๐   ดีมาก 
  การศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน    
 การจัดประสบการณ์    

 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ ๙๐.๓๒   ดีเยี่ยม 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์    
  การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง    
 ระหว่างบุคคล    
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๙๓.๕๕   ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ ๘๗.๑๐   ดีมาก 
 พัฒนาการของเด็ก    
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก ๙๐.๓๒   ดีเยี่ยม 



  อย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก    
 แก่ผู้ปกครอง    
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  ๙๐.๓๒   ดีเยี่ยม 
  และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๙๓.๕๕   ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ๙๓.๕๕   ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ๘๗.๑๐   ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ ๘๓.๘๗   ดีมาก 
  ในการพัฒนาเด็ก    
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  ๙๓.๓๑ ดีเยี่ยม 
  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๙๐.๒๘   ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ ๙๑.๓๓   ดีเยี่ยม 
  พัฒนาเด็กปฐมวัย    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล ๙๓.๒๘   ดีเยี่ยม 
  การประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ    
 การจัดการ    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ๘๙.๓๕   ดีมาก 
  ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี ๙๕.๘๙   ดีเยี่ยม 
 ประสิทธิภาพ    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ ๙๗.๔๔   ดีเยี่ยม 
  การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด ๙๕.๖๒   ดีเยี่ยม 
 การศึกษาปฐมวัย    

 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา  ๘๗.๗๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่ ๘๖.๕๖   ดีมาก 
  การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ ๘๗.๒๕   ดีมาก 
  การจัดการศึกษาปฐมวัย    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ ๘๘.๕๖   ดีมาก 
  หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ๘๗.๖๗   ดีมาก 
  ชุมชนและท้องถิ่น    



 ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๘๘.๖๗   ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ๘๗.๘๑ ดีมาก 
  ตามที่ก าหนดก าหนดในกฎกระทรวง    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๙๐.๓๒   ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ ๘๗.๕๔   ดีมาก 
  สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    
 ของสถานศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ ๙๐.๑๘   ดีเยี่ยม 
 บริหารจัดการ    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพ ๘๘.๐๗   ดีมาก 
  ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ ๘๔.๙๑   ดีมาก 
  วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ ๘๕.๘๕   ดีมาก 
 ภายใน    

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้  ๘๕.๓๖ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา  ๘๕.๓๖  ดีมาก  
  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร ๘๙.๕๖   ดีมาก 
  ในสถานศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง ๘๑.๑๕   ดีมาก 
  สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง    

 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้  ๘๗.๓๓ ดีมาก 
มาตรฐานที๑่๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา   ๘๗.๓๓ ดีมาก 
  วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย  ๘๗.๔๒   ดีมาก 
 ปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย    
 ของสถานศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๘๗.๒๓   ดีมาก 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี ้  ๙๓.๓๖ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป  ๙๓.๓๖ ดีเยี่ยม 
  การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย ๙๓.๓๖   ดีเยี่ยม 
  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย    



ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๙๓.๓๖   ดีเยี่ยม 
 
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย พบว่า  
      มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  อัตราเฉลี่ยร้อยละ  ๙๒.๘๑ 
      มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  อัตราเฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๖๔ 
      มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก อัตราเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๓๖ 
      มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  อัตราเฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๓๓ 
      มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  อัตราเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๓๖ 
    จากผลสรุปการประเมิน พบว่า อัตราเฉลี่ยคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
 คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา : มัธยมศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๑๑.๒ ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา : มัธยมศึกษา 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   ๘๒.๒๗ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  ๘๔.๙๖ ดีมาก 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ ๘๔.๓๙  ดีมาก 

๑.๒ 
มีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

๘๔.๕๓  ดีมาก 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ 

๘๘.๙๑  ดีมาก 

๑.๔ 
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

๘๔.๐๗  ดีมาก 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ๘๓.๙๑  ดีมาก 

๑.๖ 
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ 
นาฎศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

๘๓.๙๔  ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง  ๘๘.๕๓ ดีมาก 



                   ประสงค์ 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๘๘.๑๓  ดีมาก 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๘๘.๙๑  ดีมาก 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๘๗.๔๓  ดีมาก 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๘๙.๖๓  ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                  รัก เรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ๘๑.๑๙ ดีมาก 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
๘๑.๕๔ 

 
ดีมาก 

 แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ 

๘๐.๙๘ 
 

ดีมาก 
 ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  

๓.๓ 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

๘๑.๑๗  ดีมาก 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๘๑.๐๘  ดีมาก 
 
 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ    
          คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  ๘๑.๒๖ ดีมาก 
          สมเหตุสมผล    

๔.๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด 
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๘๑.๑๔  ดีมาก 

๔.๒ สามารถอธิบายวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง อย่างเป็นล าดับขั้นตอน 

๘๑.๔๔  ดีมาก 

๔.๓ 
ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๘๑.๓๓  ดีมาก 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๘๑.๑๒  ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ๗๖.๐๓ ดีมาก 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๘๐.๖๑  ดีมาก 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ๙๗.๘๔  ดีเยี่ยม 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๕๖.๒๕  พอใช้ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๖๙.๓๙  ดี 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
                 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 ๘๑.๖๓ ดีมาก 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๘๑.๗๗  ดีมาก 
๖.๒  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน

ของตนเอง 
๘๑.๓๓  ดีมาก 



๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๘๑.๙๓  ดีมาก 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่

ตนเองสนใจ 
๘๑.๔๙  ดีมาก 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ๘๗.๖๖ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

 ๘๗.๔๗ ดีมาก 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มีทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๘๘.๒๐  ดีมาก 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๘๗.๘๐  ดีมาก 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

๘๔.๒๐  ดีมาก 

 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

๗.๔ 
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๘๖.๖๐  ดีมาก 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๘๕.๐๐  ดีมาก 

๗.๖ 
ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียน และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๘๙.๔๐  ดีมาก 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

๘๘.๖๐  ดีมาก 

๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

๘๙.๒๐  ดีมาก 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

๘๘.๒๐  ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
                 ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ๙๐.๓๒ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 

๙๐.๕๐  ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและจัดการ 

๙๐.๐๐  ดีเยี่ยม 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๙๐.๒๐  ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมกับการ
กระจายอ านาจ 

๙๐.๒๓  ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

๙๐.๖๐  ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๙๐.๔๐  ดีเยี่ยม 



มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
                 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 และเกิดประสิทธิผล 

 ๙๐.๖๐ ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

๙๑.๐๐  ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

๙๐.๘๐  ดีเยี่ยม 

 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๙๐.๐๐  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
                   และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 ๘๑.๙๔ ดีมาก 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๘๑.๙๙  ดีมาก 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 
๘๒.๐๘  ดีมาก 

๑๐.๓ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๘๑.๖๖  ดีมาก 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๘๒.๐๒  ดีมาก 

๑๐.๕ 
นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๘๒.๐๖  ดีมาก 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ทั่วถึงผู้เรียนทุกคน 

๘๑.๘๐  ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหาร    
                   ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 ๘๗.๖๘ ดีมาก 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหงเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๘๖.๔๐  ดีมาก 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

๘๖.๑๓  ดีมาก 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริหารสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้
ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๙๐.๕๐  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                   ตามที่ก าหนดในกระทรวง 

 ๘๗.๙๔ ดีมาก 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๘๙.๕๕  ดีมาก 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๘๖.๕๗  ดีมาก 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร ๘๗.๖๙  ดีมาก 



จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

๑๒.๔ 
ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๘๙.๑๘  ดีมาก 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๘๖.๑๙  ดีมาก 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๘๘.๔๓  ดีมาก 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๘๐.๑๗ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ 
                   สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ๘๐.๑๗ ดีมาก 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

๘๐.๒๗  ดีมาก 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

๘๐.๐๗  ดีมาก 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ๙๐.๒๓ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 ๙๐.๒๓ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๙๐.๑๗  ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ 
ผลการด าเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๙๐.๒๘  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  ๘๑.๖๓ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ 
                   ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา    
                   ให้ยกระดับคุณภาพที่สูงขึ้น 

 ๘๑.๖๓ ดีมาก 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปสถานศึกษา 

๘๐.๙๒  ดีมาก 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงาน บรรลุตามเป้าหมาย ๘๒.๓๓  ดีมาก 
 
 
 

 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 



มาตรฐานเพิ่มเติมของสถานศึกษา  ๘๕.๘๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามเจตนารมณ์ของท่านนักบุญยวง  ๘๙.๐๘ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๘๐.๘๖ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๘ ช่วยเหลือเยาวชนผู้ขอโอกาสทางการศึกษา  ๘๓.๖๖ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๙ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือ 
                   กับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 

 ๘๙.๑๘ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนโรงเรียน 
                   และงานพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานและทันต่อ 
                   การให้บริการ 

 ๘๖.๒๔ ดีมาก 

 
 จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา : มัธยมศึกษา พบว่า 
มาตรฐานด้านผู้เรียน     อยู่ในระดบัคุณภาพ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๘๒.๒๗ 
          มีค่าเฉลี่ย  ๔.๑๑ 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา    อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๖ 
          มีค่าเฉลี่ย  ๔.๓๘ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๙ 
          มีค่าเฉลี่ย  ๔.๐๑ 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๓ 
          มีค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    อยู่ในระดบัคุณภาพ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๓ 
          มีค่าเฉลี่ย  ๔.๐๘ 
มาตรฐานเพ่ิมเติมของสถานศึกษา    อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๐ 
          มีค่าเฉลี่ย  ๔.๒๙ 
 จากตารางสรุปผลการประเมินทั้ง ๒๐ มาตรฐาน พบว่าการเฉลี่ยคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา : มัธยมศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๓  มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

๑๒.๑ การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ประเภทโรงเรียน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 



ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๖ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินพัฒนางานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
                ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
                แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๙๖ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) ประเภทโรงเรียน 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๙๔.๙๖ คะแนน 
 มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป    ใช่    ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี ้   ใช่    ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่    ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

๑๒.๒ การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๖ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๐๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๒.๕๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๙๖ ดีมาก 



                และต้นสังกัด 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
               วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                 รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ 
                 แนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๒๒ ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป    ใช ่    ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากท้ังหมด ๑๒ ตัวบ่งชี ้   ใช ่    ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช ่    ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 โรงเรียนลาซาล ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕๒ ซอยลาซาล ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
มีบุคลากรสายบริหาร ๗ คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่  ๒๒  ถึง  ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ มีการจัดการศึกษา ๒ ระดับคือ 

๑. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : การศึกษาปฐมวัย (๒-๕ปี) มีครูจ านวน ๔๐ คน เด็กจ านวน ๗๒๐ คน 
๒. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ าแนกเป็น 

- ประถมศึกษา มีบุคลากรครูจ านวน ๑๐๖ คน  ผู้เรียนจ านวน  ๒,๓๘๑ คน 
- มัธยมศึกษา มีบุคลากรครูจ านวน ๗๗   คน  ผู้เรียนจ านวน ๑,๘๓๑ คน 
รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรจ านวน  ๒๒๓    คน ผู้เรียนจ านวน ๔,๙๓๒ คน 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ปี) 
 ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่ 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 
๒ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
๓ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีมาก 
๔ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีมาก 
๕ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 



๖ ๖ ประสิทธิผลในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 
๗ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
๘ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 
๙ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ดีมาก 

๑๐ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๑ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
๑๒ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 
ดีมาก 

 
ไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี 
 
 
 
จุดเด่น 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
๒. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการ พัฒนาสถานศึกษาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย สวนสัตว์ สวนป่าเมาคลี ลานไดโนเสาร์ 
จุดควรพัฒนา 

๑. ผู้เรียนบางส่วนยังมีน้ าหนักเกินเกณฑ์ ใส่ใจรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่อนข้างน้อย 
๒. การบริหารจัดการด้านโครงการ/กิจกรรม ยังมีความซับซ้อน ท าให้สภาพการด าเนินงานมีที่มากโดยไม่

จ าเป็น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ให้มีการควบคุมอาหาร และส่งเสริม

การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง ติดตามควบคุมดูแลเรื่องการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่น น้ าอัดลม ขนม
ขบเค้ียว ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของความอ้วนและโรคภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะควรประสานร่วมกับผู้ปกครอง 

๒) สถานศึกษาควรส่งเสริมผู้เรียนที่มีสติปัญญาและมีความพร้อมเข้าประกวดแข่งขันตามความสามารถ
กับหน่วยงานต่าง ๆ 

๒. ด้านการบริหารการจัดการ 
๑) สถานศึกษาควรท าการทบทวนวิเคราะห์โครงการต่าง ๆ ในระดับปฐมวัยที่มีลักษณะการด าเนินงานที่

มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน เพ่ือปรับหรือยุบรวมเป็นโครงการเดียวกัน ลดภาระงาน ลดความซ้ าซ้อน ขณะเดียวกัน 
ควรพิจารณาว่าการด าเนินงานส่วนใดยังไม่ครอบคลุมปัจจัยการพัฒนาของสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การบรรลุสู่เป้าหมายและปรัชญา วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้ดีขึ้นในแต่ละปีต่อไป 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นฐานการเรียนรู้ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมที่สนใจและมี

ความถนัด รวมทั้งควรน าผลงานการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 



๑) สถานศึกษาควรจัดโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับ พรบ. การศึกษาเอกชน 
๒) สถานศึกษาควรท าแผนพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับต้นสังกัด จัดโครงการและ

กิจกรรมรองรับแต่ละมาตรฐานไม่ซับซ้อนกัน พัฒนาวิธีการประเมินตนเองให้มีที่มาที่ไปชัดเจนน่าเชื่อถือ สู่การน าไป
ปรับปรุงพัฒนาได้อย่างถูกต้อง เกิดพัฒนาการของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๑) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จัก
พอเพียง รักประชาธิปไตย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และความมีจิตอาสา 

๒) สถานศึกษาบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมคติและวัยของเด็ก 
จัดท าสวนสัตว์ สวนป่าเมาคลี และลานไดโนเสาร์ 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่ 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
๒ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
๓ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
๔ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดีมาก 
๕ ๕ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
ดีมาก 

๖ ๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ดี 
๗ ๗ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
๘ ๘ ประสิทธิภาพของบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดี 
๙ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ 

ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ดี 

๑๐ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

ดี 

๑๑ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดี 
๑๒ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้รักษาตัวบ่งชี้ 

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

ดี 

 
   ไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี 
จุดเด่น 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ท าเป็น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดี มีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการ
พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพและมีผลการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้รักษาตัวบ่งชี้ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 



๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ และมีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน มีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้นสังกัด 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ครูบางส่วนยังมีทักษะค่อนข้างน้อยในการวางแผนเพ่ือประเมินความก้าวหน้าผู้เรียน 
๒. สถานศึกษามีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจค่อนข้างน้อยแก่ผู้ปกครอง ชุมชน 

ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความเข้าใจอย่างทั่วถึง ตลอดจนการให้
ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนในการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ และการด าเนินงานให้บรรลุตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา เพ่ือให้ทุก
ภาคส่วนได้ประจักษ์ถึงประโยชน์ที่ได้รับต่อสังคมอย่างกว้างขวางในอนาคต 

๓. สถานศึกษายังมีการด าเนินงานค่อนข้างน้อยในการท าวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยที่สถานศึกษามีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการด าเนินงานการจัดการศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) สถานศึกษาควรมีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง  ชุมชน  ตลอดจน 

ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์และการด าเนินงานให้บรรลุตาม
จุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ประจักษ์ถึงประโยชน์ที่ได้รับต่อสังคมอย่าง
กว้างขวางในอนาคต 

๒. ด้านการบริหารการจัดการศกึษา 
๑) สถานศึกษาควรมีการด าเนินการท าวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนการจัดการศึกษาของสถาน    

ศึกษาโดยที่สถานศึกษามีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการด าเนินงานการจัดการศึกษา และเพ่ือให้สถานศึกษามีนโยบาย
และแผนการจัดการศึกษาที่สมบูรณสามารถใช้พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) สถานศึกษาควรด าเนินการปรับปรุงระบบการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบ  

และแบบวัดประเมินผล ที่มีความหลากหลายตรงตามธรรมชาติของวิชาที่สอน และส่งเสริมให้มีการน าผลประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนมาใช้พัฒนาผู้เรียนในการจัดสอนซ่อมเสริม และใช้ในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มี
ความสอดคล้องกับศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
๑) สถานศึกษาควรหารือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือพิจารณากระแสการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานตัวบ่งชี้ 

การประเมินคุณภาพภายในตามสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากหน่วยงานบางส่วนเช่น สพฐ. มีการประกาศใช้มาตรฐาน
ชุดใหม่ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทและทิศทางการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว จึงควรหารือเพ่ือรับรู้ทิศ
ทางการใช้มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในให้ชัดเจนและพัฒนาได้ถูกต้องมั่นใจก้าวสู่ความเป็นสากลได้ทันต่อเหตุ  
การณ์ไม่เกิดภาระงานการพัฒนาคุณภาพสะสมกับบุคลากรมากเกินไป 
 
 
 
 



  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
โรงเรียนลาซาล 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

หัวหน้าระดับก่อนประถม 
- บริหารงานท่ัวไป 

- วิชาการ 

หัวหน้าระดับ ป.๑-ป.๓ 
- บริหารงานท่ัวไป 

- วิชาการ 

หัวหน้าระดับ ป.๔-ป.๖ 
- บริหารงานท่ัวไป 

- วิชาการ 

หัวหน้าระดับ ม.๑-ม.๓ 
- บริหารงานท่ัวไป 

- วิชาการ 

หัวหน้าระดับ ม.๔-ม.๖ 
- บริหารงานท่ัวไป 

- วิชาการ 

หัวหน้าระดับแผนกเข้มข้นฯ 
- บริหารงานท่ัวไป 

- วิชาการ 

   ฝ่ายบริการแนะแนว 

- งานอาคารสถานที ่
- งานแนะแนว  
- งานระบบดูแลชว่ยเหลอื
นักเรียน 
- งานโภชนาการ/ร้านค้า และงาน
พยาบาล 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานสุขภาพและอนามยัโรงเรียน 
- งานสาธารณสุขโรงเรียน 
 

ฝ่ายส านักอธิการ(บริหาร) 

- งานบริหาร 
- งานประกันคุณภาพ 
  (งานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
  โรงเรียน และแผนปฏิบัติ) 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานอภิบาล 
- งานเลขานุการ 
- งานปฏิทินปฏิบัติงานประจ าป ี
 

         ฝ่ายบุคลากร 

- งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
- งานสร้างขวัญและก าลังใจ 
- งานบริการสวัสดิการ 
- งานคัดเลือกและสรรหาบุคลากร 
- งานเสนอและแต่งตั้ง 
- งานเสนอโยกยา้ยและถอดถอน 
- งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ฝ่ายวิชาการ 

- งานหลกัสูตรการเรียนการสอน 
- งานวัดผลและประเมินผล  
- งานทะเบียน 
- งานส่งเสริมวิชาการ 
- งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
- งานหัวหนา้กลุม่สาระการเรียนรู ้
-  งานห้องสมุด 
- งานนเิทศการสอน 
- งานวจิัยในชั้นเรียน 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

- งานระดับชั้น 
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย  
- งานสารวัตรนักเรียน  
- งานกิจกรรมนักเรียน 
- งานสภานักเรียน 
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- งานรักษาความปลอดภัย และจราจร 
- งานรถรับส่งนักเรียน 
- งานระเบียบวินัยนักเรียน 
- งานจิตสาธารณะ 
 

 

ฝ่ายธุรการ – การเงิน 

- การเงิน –บัญชี 
- พัสดุครุภัณฑ์ 
- งานสารบรรณ 
- งานวารสาร 
- งานยานพาหนะ 
- งานทะเบียนครู/นักเรียน 
- งานเอกสารโรงเรียน 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

 สมาคมศิษย์เก่า 

  คณะผู้บริหาร 

 ที่ปรึกษาอาวุโส 

ชมรมผู้ปกครองและครู 

คณะคร ู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ 

 
ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ ำนวยกำร 



 
 

บทที่ ๒ 
แผนการปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

๑.  การบริหารการจัดการศกึษา 

 โรงเรียนลาซาล จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เพ่ือการประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ คุณภาพมาตรฐานด้านผู้เรียน คุณภาพมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาคุณภาพมาตรฐาน
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณภาพมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานด้านมาตรการ
ส่งเสริม มาตรฐานเพ่ิมเติมของสถานศึกษา โดยแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น ๑๐ ฝ่ายคือ ฝ่ายบริการ/แนะแนว ฝ่าย
กิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ฝ่ายประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ฝ่ายอภิบาล ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายธุรการ-การเงิน โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบ PDCA 
 
 
๒. วิสัยทัศน์   ปรัชญา   ค าขวัญ   อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   เป้าหมาย  พันธกิจ  และนโยบาย 
    ของโรงเรียน 
 

วิสัยทัศน์  
         เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา พัฒนาคณุธรรม พร้อมน าระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด ร่วมคิดกับชุมชน 
อยู่บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง 

ปรัชญา 
“คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูและนักเรียนเป็นส าคัญ” 

 
ค าขวัญ 

“มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กิจกรรมก้าวหน้า  รักษาคุณธรรม  มีจิตส านึกทางสังคม” 
 

อัตลักษณ์โรงเรียนลาซาล 
“นักเรียนลาซาลพร้อมน าระเบียบวินัย” 

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนลาซาล 

ส่งเสริมสมาธิ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และการกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

 เป้าหมายที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุขภาพจิตที่ดี (บริการแนะแนว) 
 เป้าหมายที่ ๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (กิจการนักเรียน) 



เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (วิชาการ) 

เป้าหมายที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล (วิชาการ) 

เป้าหมายที่ ๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (วิชาการ) 
เป้าหมายที่ ๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต (วิชาการ) 
เป้าหมายที่ ๗ ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

(บุคลากร) 
 เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผล (บริหาร) 
เป้าหมายที่ ๙ ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (บริหาร) 
เป้าหมายที่ ๑๐ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (วิชาการ) 
เป้าหมายที่ ๑๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 

เต็มศักยภาพ (ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน) 
 เป้าหมายที่ ๑๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 

กฎกระทรวง (ประกันคุณภาพ/ประสิทธิผล) 
เป้าหมายที่ ๑๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

(วิชาการ) 
เป้าหมายที่ ๑๔ ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ 

ก าหนดขึ้น (กิจการนักเรียน) 
 เป้าหมายที่ ๑๕ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือ 

พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพที่สูงขึ้น (วิชาการ) 
 เป้าหมายที่ ๑๖ พัฒนาศักยภาพการเป็นครูที่ดีตามเจตนารมณ์ของท่านนักบุญยวง (บริหาร/อภิบาล) 

เป้าหมายที่ ๑๗ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(วิชาการ) 
เป้าหมายที่ ๑๘ รณรงค์ให้ความช่วยเหลือเยาวชนผู้ขอโอกาสทางการศึกษา (บริการแนะแนว) 
เป้าหมายที่ ๑๙ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองศิษย์เก่าและชุมชน 

 (สัมพันธ์ชุมชน) 
เป้าหมายที่ ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียนและงานพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็น 

มาตรฐานและทันต่อการให้บริการ (ธุรการ-การเงิน) 
พันธกิจ 

๑.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเต็มศักยภาพในทุกกลุ่มสาระ มีนิสัยรักการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และการ
เขียน มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ (วิชาการ) 

๒. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ และความเหมาะสมกับท้องถิ่น มุ่งสู่
ความมีทักษะและความช านาญในวิชาชีพพ้ืนฐาน มีการจัดระบบด้านการวัดผลประเมินการเรียน อย่างมีระบบ 
(วิชาการ) 

๓.  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักความพอเพียง รักประชาธิปไตย ไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุขต่างๆ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และมีจิตอาสา (กิจการนักเรียน) 

๔. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการสอน เน้นการสอนที่เป็นกระบวนการ น า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยในการสอน (บุคลากร) 



๕. พัฒนาบุคลากรครูให้มีวุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตส านึก
และค่านิยมในการท างานที่ดี (บุคลากร) 

๖. ส่งเสริมให้ครูมีจิตตารมณ์ตามค าสอนของท่าน น.ยวง เดอ ลาซาล เพื่อน ามาจัดการเรียนการสอน    
      (บริหาร/ส านักอธิการ) 
๗. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา และ

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (บริหาร/ส านักอธิการ) 
๘. พัฒนาระบบการบริการ การแนะแนว ระบบการดูแลช่วยเหลือ ระบบสุขอนามัยในโรงเรียน และช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา (บริการ แนะแนว) 
๙. พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ห้องประกอบ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน  เป็น

ส าคัญ (ทรัพยากรฯ) 
๑๐. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โรงเรียน การมีส่วนร่วมและสนับสนุนของชุมชนในการจัดการศึกษา และการบริการ

ข้อมูลที่ดีของโรงเรียน (สัมพันธ์ชุมชน) 
๑๑. พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการมีพ้ืนฐานที่ดีที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

(ประสิทธิผล) 
๑๒. ส่งเสริมระบบการก ากับติดตาม สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในองค์กรเพ่ือการพัฒนางานอย่าง

ต่อเนื่อง (ประสิทธิผล) 
๑๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน ให้เป็นมาตรฐานและทันต่อการให้บริการ  
      (ธุรการ การเงิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายของโรงเรียนลาซาล 
 

๑.   เน้นการบริหารแบบมุ่งเน้นสัมฤทธิผลของงาน 
๒.   เน้นการมีพ้ืนฐานทางวิชาการท่ีดี คล่องแคล่วทางการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และใช้ภาษาสื่อสารได้ถูกต้อง 
๓.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับชาติ 

     ๔.   มุ่งพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องสมุด และสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิม 
           ประสิทธิผลในการเรียน 

๕.  มุ่งการพัฒนาการบริหารตามแผนพัฒนาของโรงเรียน และการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิด 
     ประสิทธิผลสูง ตามแผนวงจรคุณภาพ PDCA โดยการท างานแบบมีส่วนร่วม 
๖.   เน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้านคุณธรรม ความรับผิดชอบ และอาชีพ 
     การสอนของตน 
๗.   ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีพ้ืนฐานความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามระบอบ 
     ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด 
๘.   สนับสนุนความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
๙.   น าค าเสนอแนวทางด้านคุณธรรมของท่าน น.ยวง ลาซาล มาปฏิบัติ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุขภาพจิตที่ดี (บริการแนะแนว) 
  ๑.๑ ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
  ๑.๒ ผู้เรียนมีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๑.๓ ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง 
ต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
  ๑.๔ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  ๑.๕ ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
  ๑.๖ ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 
นันทนาการตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่ ๒ ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (กิจการนักเรียน) 
  ๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  ๒.๒ ผู้เรียนเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  ๒.๓ ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
  ๒.๔ ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที่ ๓ ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง (วิชาการ) 
 ๓.๑ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
  สื่อต่างๆ รอบตัว 

๓.๒ ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 



๓.๓ ผู้เรียน เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
๓.๔ ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

มาตรฐานที่ ๔ ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 
อย่างมีสติสมเหตุผล (วิชาการ) 

๔.๑ ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๔.๒ ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง อย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน 

๔.๓ ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ 
  ๔.๔ ผู้เรียนมีความคิดริเริม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
มาตรฐานที่ ๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร (วิชาการ) 
  ๕.๑ ผู้เรียนมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๕.๒ ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๕.๓ ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๕.๔ ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
มาตรฐานที่ ๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต

คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (กิจการนักเรียน) 
 ๖.๑ ผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
 ๖.๒ ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 ๖.๓ ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 ๖.๔ ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 
มาตรฐานที่ ๗ ส่งเสริมใหค้รูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (บุคลากร) 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มีทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา  

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ 
ท้องถิ่นมาบรูณาการในการจัดการเรียนรู้ 

  ๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย 

  ๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน และ 
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

  ๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล 
ในการปรับการสอน 

  ๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
  ๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
มาตรฐานที่ ๘ ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
(บุคลากร) 



  ๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
  ๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น 

ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและจัดการ 
  ๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
  ๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมกับการกระจายอ านาจ 
  ๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๙ ส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (บริหาร) 

 ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
 ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
  ๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๐ ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน (วิชาการ) 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัด ความสามารถและความ

สนใจ 
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัด 

และความสนใจของผู้เรียน 
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย

ตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง

สม่ าเสมอ 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วถึงผู้เรียนทุกคน 

มาตรฐานที่ ๑๑ ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ (ทรัพยากรฯ) 
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก

พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง และ

หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ ๑๒ ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(ประกันคุณภาพ/ประสิทธิผล) 
 ๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 



สถานศึกษา 
  ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อย่างต่อเนื่อง 
  ๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ ๑๓ ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
(ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน) 
  ๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ 
สถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

  ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ ๑๔ ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  
(กิจการนักเรียน) 
๑๔.๑ จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของ 

สถานศึกษา 
  ๑๔.๒ ผลการด าเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ 

สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๕ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ 
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพที่สูงขึ้น (วิชาการ) 
  ๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปสถานศึกษา 
  ๑๕.๒ ผลการด าเนินงาน บรรลุตามเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑๖ พัฒนาศักยภาพการเป็นครูที่ดีตามเจตนารมณ์ของท่านนักบุญยวง (บริหาร/งานอภิบาล) 
มาตรฐานที่ ๑๗ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วิชาการ) 
มาตรฐานที่ ๑๘ รณรงค์ให้ความช่วยเหลือเยาวชนผู้ขอโอกาสทางการศึกษา (บริการแนะแนว) 
มาตรฐานที่ ๑๙ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองศิษย์เก่าและชุมชน (สัมพันธ์ชุมชน) 
มาตรฐานที่ ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียนและงานพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นมาตรฐานและ 

ทันต่อการให้บริการ (ธุรการ-การเงิน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.  มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/ระดับการศึกษาปฐมวัย 



มาตรฐานที่ ๑ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
  ๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
  ๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
  ๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 
มาตรฐานที่ ๒ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
  ๒.๑ ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
  ๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
  ๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
  ๒.๔ ชื่นชมศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
มาตรฐานที่ ๓ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
  ๓.๑ มีวินัยรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
  ๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน 
  ๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  ๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
มาตรฐานที่ ๔ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
  ๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
  ๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์ 
  ๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
  ๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  ๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ ๕ ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  ๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญาหลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามา 

ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
  ๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด 

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  ๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
  ๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
  ๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานผล 

พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
  ๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด 

ประสบการณ์ 
  ๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
  ๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 
  ๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
  ๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
มาตรฐานที่ ๖ ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  ๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐาน 

คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
  ๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

สถานศึกษา 



  ๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
  ๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม 

ศักยภาพและเต็มเวลา 
  ๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๗ ส่งเสริมให้มีแนวการจัดการศึกษา 
  ๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น 
  ๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
มาตรฐานที่ ๘ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดก าหนดใน 

กฎกระทรวง 
  ๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
  ๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
  ๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
  ๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อย่างต่อเนื่อง 
  ๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ ๙ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
  ๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  

และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
มาตรฐานที่ ๑๐ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ 

การศึกษาปฐมวัย 
  ๑๐.๑ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด 

การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
  ๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
มาตรฐานที ่๑๑ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ 

คุณภาพให้สูงขึ้น 
  ๑๑.๑ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา(ระดับปฐมวัย) 

เป้าหมายที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการส่งเสริม

พัฒนาการด้านร่างกาย 
-  เพ่ือให้เด็กมีร่างกาย

เจริญเติบโตตามวัย 
ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ มี

พัฒนาการด้านร่างกาย
สมวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีสุขภาพร่างกาย

สมบูรณ์แข็งแรง 
เจริญเติบโตตามวัยมีสุข
นิสัยที่ดีและรู้จักดูแลตนเอง
ให้ปลอดภัย 

มาตรฐานที่ ๑ 



- กิจกรรมซ่อมเสริม
สมรรถนะด้านร่างกาย 

-  เพ่ือให้เด็กมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐ มีร่างกาย

สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กเล่นและออกก าลังกาย

ได้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ - เพ่ือให้เด็กมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะการ

เคลื่อนไหวตามวัย 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้

คล่องแคล่ว มีพัฒนาการ
ทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่ - 
กล้ามเนื้อเล็ก และการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ
กับตาดี 

มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 

เป้าหมายที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมหนูน้อยอนามัย - เพ่ือให้เด็กสามารถดูแล

สุขภาพอนามัยของตนเอง
ได้เหมาะสมตามวัย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐ มีสุขนิสัยใน

การดูแลสุขภาพของตน 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักดูแลสุขภาพอนามัย

ของตนเองได้เหมาะสมตาม
วัย 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ 

- กิจกรรมปลอดภัยห่างไกล
โรค 

- เพ่ือให้เด็กปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงเก่ียวกับความ
ปลอดภัยได้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐ หลีกเลี่ยง

ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง

เกี่ยวกับความปลอดภัย 
บอกโทษของสิ่งมอมเมาได้ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   เป้าหมายท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๒. โครงการส่งเสริม

พัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจ 

-  เพ่ือให้เด็กแสดงออกทาง
อารมณ์ จิตใจและ
ความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ มี

พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจเหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีพฤติกรรมที่

แสดงออกทางอารมณ์ 
จิตใจและความรู้สึกได้
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๒ 

- กิจกรรมหนูน้อยจิตแจ่มใส -  เพ่ือให้เด็กมีจิตใจร่าเริงสด
ชื่น แจ่มใส 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ มีความร่า

เริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กร่าเริง สดชื่น แจ่มใส 

แสดงออกถึงการยอมรับ
และชื่นชมความสามารถ 
และผลงานของตนเอง 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ 

- กิจกรรมหนูท าได้ -  เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจใน
ตนเองและกล้าแสดงออก 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ มีความ

มั่นใจและกล้าแสดงออก 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีความมั่นใจในตนเอง

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ 



และกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์ 

 
 
 
 
 
เป้าหมายที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมอารมณ์ดีมีสุข - เพ่ือให้เด็กแสดงอารมณ์ 

ความรู้สึกได้เหมาะสมกับวัย 
ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถ

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กรูจ้ักควบคุมอารมณ์ได้

เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 

- กิจกรรมจินตนาการ
สร้างสรรค ์

- เพ่ือให้เด็กมีสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐ มีความชื่น

ชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กสนใจและเข้าร่วม

กิจกรรมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและธรรมชาติ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 เป้าหมายที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการส่งเสริม

พัฒนาการด้านสังคม 
-  เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้าน

สังคมเหมาะสมกับวัย 
ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ มี

พัฒนาการด้านสังคม
เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กแสดงออกด้านสังคมได้

อย่างเหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๓ 

- กิจกรรมเด็กดีมีระเบียบ
วินัย 

- เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
ระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบและเชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ มีวินัย 

รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กรู้จักเก็บสิ่งของเข้าท่ี 

รู้จักการรอคอย มีความ
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย และเชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพ่อแม่ และ
ครูอาจารย์ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 

- กิจกรรมเด็กดีมีความ
ซื่อสัตย์ 

-  เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และรู้จักการ
ช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐ มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต และรู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กไม่น าสิ่งของของผู้อ่ืน

มาเป็นของตนเอง ยอมรับ
เมื่อท าผิด มีน้ าใจ 
ช่วยเหลือผู้อื่น 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ 

 
 
 
 
  เป้าหมายที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ



ของโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมเล่นดีมีเหตุผล -  เพ่ือให้สามารถเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถ

เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กเล่นและท างานร่วมกับ

ผู้อื่น ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง และปฏิบัติตนเป็น
ผู้น า - ผู้ตามท่ีดี  

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ 

- กิจกรรมหนูน้อยมารยาท
งาม 

-  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กประพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถ

ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ได้ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีมารยาทในการพูดการ

ฟัง การรับประทานอาหาร
และการแสดงความเคารพ
ต่อผู้อื่นตามวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ 

- กิจกรรมวันส าคัญ -  เพ่ือให้เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐ ประพฤติ

ตนตามศาสนาที่ตนนับถือ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมในวัน

ส าคัญทางศาสนา 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ 

 
 
 
 
 
 เป้าหมายที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๔. โครงการส่งเสริม

พัฒนาการด้านสติปัญญา 
- เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้าน

สติปัญญาเหมาะสมกับวัย 
ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐ มี

พัฒนาการด้านสติปัญญา
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๔ 



ด้านคุณภาพ 
- เด็กได้เรียนรู้ตามรูปแบบ

บูรณาการทั้งทักษะและ
สาระการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

- กิจกรรมโครงงานเพ่ือ 
การเรียนรู้ 

- เพ่ือให้เด็กกล้าซักถามในสิ่ง
ที่ตนเองอยากรู้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐ ได้เข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กกล้าซักถามในสิ่งที่

ตนเองอยากรู้ และมุ่งมั่นที่
จะเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ 

- กิจกรรมยอดนักคิด - เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ  

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐ มีความคิด

รวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กบอกคุณลักษณะ

คุณสมบัติความเหมือน 
ความแตกต่างและบอก
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ 

  
 
 
 
 
 
 เป้าหมายที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมหนูน้อยนักค้นคว้า - เพ่ือให้เด็กใช้ภาษาใน 

การสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะทาง

ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และ

เข้าใจได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ 

- กิจกรรมเสริมทักษะสร้าง
ความรู้ 

- เพ่ือให้เด็กมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐ มีทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ 



คณิตศาสตร์ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีความสามารถใน 
การเรียนรู้และปฏิบัติ โดยใช้

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

- กิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์ - เพ่ือให้เด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐ มี

จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

ด้านคุณภาพ 
- เด็กถ่ายทอดความคิดและ

จินตนาการ สร้างสรรค์
ผลงานที่มีรายละเอียด
แปลกใหม่ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ 

 
 
 
 
เป้าหมายที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการเสริม

ประสบการณ์สร้างความรู้ 
- เพ่ือส่งเสริมการจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้มี
ความหลากหลายเหมาะสม
กับวัยและความสามารถ
ของผู้เรียน 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ มุ่งเน้น
การพัฒนาส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม สติปัญญารวมทั้งเด็ก
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงเกิดความรู้ ทักษะได้
อย่างเหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑,  
๕.๒,๕.๓,๕.๔ 

- กิจกรรมการประเมินสภาพ
จริง 

- เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม สติปัญญาให้
เกิดกับเด็กอย่างสมดุล 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ จัด
กิจกรรมประสบการณ์ท่ี
หลากหลายแบบองค์รวม
และสามารถพัฒนาทักษะ
ความสามารถให้เหมาะสม
กับวัยและพัฒนาการ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี่ที่ ๕.๑ 

- กิจกรรมการจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ 

- เพ่ือส่งเสริมการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐จัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ 



สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยโดย
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาได้อย่างเมาะสม           
กับวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมห้องเรียนของหนู - เพ่ือให้ครูจัดสภาพแวดล้อม

ภายในชั้นเรียนและจัด
ประสบการณ์ที่กระตุ้นให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ จัด
สภาพแวดล้อมภายในชั้น
เรียนให้เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงเกิด
ความรู้ทักษะได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ 

- กิจกรรมผลิตสื่อการเรียน             
การสอน 

- เพ่ือให้ครูสามารถผลิตสื่อที่
มีคุณภาพเหมาะสมกับวัยมี
ความสอดคล้องกับกิจกรรม
การจัดประสบการณ์และ
พัฒนาการทั้ง ๔ด้าน 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ท าการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม สติปัญญาและมี
การบูรณาการตามรายวิชา
ที่เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที๕่ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ 

๒.โครงการวัดผลประเมินผล
พัฒนาการ 

- เพ่ือส่งเสริมส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ -จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา และน าผลสรุป
ประเมินพัฒนาการมา
ปรับปรุงพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับความสามารถ
และพัฒนาการในแต่ละ
ด้านของผู้เรียน 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ จัด
กิจกรรมการประเมิน
พัฒนาการทุกด้านอย่าง
สม่ าเสมอและสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถทาง
พัฒนาการ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕,  
๕.๖,๕.๗, ๕.๘ 
๕.๙, ๕.๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมประเมินพัฒนาการ 

๔ ด้าน 
- เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์- จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาให้
เหมาะสมกับวัย 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐จัด
กิจกรรมการประเมิน
พัฒนาการทุกด้านอย่าง
สม่ าเสมอและเด็กได้รับการ
ประเมินพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ 

- กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้                 
สู่การวิจัย 

- เพ่ือให้ครูสามารถท าการ
วิจัยและน าผลการวิจัยมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและ
การพัฒนาการเด็ก 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐สามารถ
ท าการวิจัยและน า
ผลการวิจัยมาปรับปรุง
พัฒนาการเด็กให้เหมาะสม
กับวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ 

- กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่         
น่ารู้ น่าเรียน 

- เพ่ือให้ครูสามารถจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
ทักษะต่างๆของผู้เรียน 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐สามารถ
จัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนที่
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้และมีบรรยากาศ
อบอุ่นคล้ายบ้าน 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
เป้าหมายที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ้าน

และโรงเรียน 
- เพ่ือส่งเสริมการร่วมมือ

ระหว่างครู ผู้ปกครองและ
โรงเรียนสอบถามและรับฟัง
ความคิดเห็นและสนับสนุน
ให้ผู้ปกครองแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอยู่เสมอ 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐แสดง
ความรู้สึกท่ีดีต่อเด็กและ
ผู้ปกครอง สอบถามและรับ
ฟังความคิดเห็นชื่นชมให้
ค าแนะน าในการพัฒนา
แก้ไขพัฒนาการของเด็กทุก
คนอย่างเสมอภาค 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘ 

- กิจกรรมวิเคราะห์สภาพ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 

- เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
ประเมินผลพัฒนาการของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ จัด
กิจกรรมประเมินพัฒนาการ
ทุกด้านและน าข้อมูลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
เด็กแต่ละคนได้รับการ
พัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับ
วัย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ 

- กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงาน - เพ่ือให้ครูจัดท าข้อมูลสาร
นิทัศน์อย่างเป็นระบบมี
ร่องรอยการพัฒนาและการ
เรียนรู้ที่หลากหลายของเด็ก 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐จัดท า
ข้อมูลการเรียนรู้ของเด็ก
อย่างหลากหลายและจัด
แสดงข้อมูลหลากหลาย
ประเภทและมีการปรับปรุง
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น า 

- เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารจัด
การศึกษาปฐมวัย และมีผล
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

- เพื่อส่งเสริมการบริหารงาน
แบบมีส่วนรว่มและการใช้
ข้อมูลจากการประเมินผลหรอื
การวิจัยเป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนางานวิชาการและงาน
บริหารให้สามารถน าไป
บริหารจัดการศึกษา ได้ตรง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
เน้นคณุภาพของเด็กปฐมวัย
เป็นส าคญั 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล เปน็ผลให้เด็ก 
ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความ
พึงพอใจในการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- ผู้ปกครองร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาปฐมวัยแบบมีส่วน
ร่วม ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการศึกษาได้ตรง
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ 

- กิจกรรมอบรม / สัมมนา 
หลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

- เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัปรัชญาแนวคิด 
หลักการและจุดหมายของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

- เพื่อให้ผู้บริหารสามารถอธิบาย
ความหมายของปรชัญา
แนวคิด หลักการของการจัด
การศึกษาปฐมวัยได้อย่าง
ชัดเจน 

- สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาแนวคิด หลักการ 
การจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างชัดเจน สามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ 
 

 
เป้าหมายที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร 

- เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ 



ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุง เทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ มาใช้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพเด็ก 

สารสนเทศ น ามาพัฒนา
ปรับปรุง เพ่ือน ามาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบ
ทั้ง ๔ ด้าน 

 

- กิจกรรมประเมินการ
บริหารการศึกษา 

- เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทางการ
ศึกษาได้รับรู้ ข้อมูล
สารสนเทศ 

- เพ่ือให้น าข้อมูลสารสนเทศ
และการแสดงความคิดเห็น 
เป็นแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจในการก าหนด
นโยบายในการพัฒนา
การศึกษา 

- เพ่ือให้บุคลากรทางการ
ศึกษาน าผลการวิจัย มา
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพเด็ก 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทางการ
ศึกษา ร่วมแสดง     ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ด าเนินการติดตามตรวจสอบ 
ปรับปรุง พัฒนาโดยใช้
ข้อมูลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ 
 

- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน -  เพ่ือพัฒนาแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

- เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา
และผู้ที่เก่ียวข้องมีการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๐ มี
การวางแผนการพัฒนาการ
จัดการศึกษา โดยมีเก่ียวข้อง
ทางการศึกษาร่วมสนับสนุน
และส่งเสริมสนับสนุน และ
ส่งเสริมในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ 
 

 
 
 
  เป้าหมายที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้สู่
บุคลากร 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

- เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจและมีส่วน

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ มีการ
วางแผนและส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ 
 



ร่วมในการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- กิจกรรนิเทศและให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ 

- เพ่ือพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

- เพ่ือส่งเสริมให้ครูน าความรู้มา
ปรับปรุงในการจัดการเรียนรู้ 
พัฒนาการใช้สื่อการเรียนรู้ให้
มีประสิทธิภาพ 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการ เพื่อให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ 
 

- กิจกรรมพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัย 

- เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
มากขึ้น 

- เพ่ือพัฒนาแผนงานด้าน
บุคลากร และงานบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ ท าให้
ผู้ปกครองและชุมชนมีความ
พึงพอใจในผลการบริหาร
การศึกษาปฐมวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๐ มี
แผนการด าเนินงานบริหาร
ในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ 

 
 
 
 
 
 
เป้าหมายที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพ             

การจัดการศึกษา 
- เพื่อศึกษาและน าข้อมูลพืน้ฐาน

ที่เก่ียวข้องมาจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๕.๓๐ 
ท าการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสม
สามารถน าไปจัด
กระบวนการเรียนการสอน
โดยค านงึถึงสาระเนื้อหา
กิจกรรมที่เหมาะสม กับวัย 

มาตรฐานที ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ 
๗.๒,๗.๓,๗.๔ 

- กิจกรรมประเมินและ
ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

- เพื่อปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน และทนัต่อเหตุการณ์
ปัจจุบนัเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็ก 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๕.๓๐
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสภาพท้องถิ่น
และชุมชน 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ 

- กิจกรรมนิเทศการสอน - เพื่อพัฒนาการจัดท าแผนการจัด - สถานศึกษาร้อยละ ๘๕.๓๐ มาตรฐานที่ ๗ 



ประสบการณ์และกระบวนการ
เรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

มีกระบวนการและแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่เหมาะสม มีการ
นิเทศการสอนของครูอย่าง
สม่ าเสมอ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ 

- กิจกรรมวันเปิดบ้าน - เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ๘๕.๓๐ 
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้และความ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัยให้แก่ผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗..๓ 

- กิจกรรมห้องเรียนสนุก - เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน และท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๕.๓๐ 
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ 

 
เป้าหมายที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๒.โครงการพัฒนาการจัด

สภาพแวดล้อมและการ
บริการ 

- เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้และเป็น
แหล่งค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

- สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกอาคารเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก 

มาตรฐานที่  ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๕ 

- กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ภายในโรงเรียน 

- เพ่ือให้สภาพแวดล้อม
ภายในอาคารเรียนมีความ
แข็งแรง ปลอดภัย สะอาด
มั่นคง สวยงาม ปลอดภัย
และมีสภาพแวดล้อมพร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา 

- สถานศึกษามีห้องเรียน ห้อง
ประกอบ อาคารเรียน และ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

- เพ่ือให้สถานศึกษาจัดสิ่งที่
จ าเป็น เอ้ือประโยชน์
อ านวยความสะดวกต่อการ
พัฒนาเด็ก เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านสูงสุด
ตามศักยภาพ 

- สถานศึกษามีระบบการ
จัดการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บที่มีประสิทธิภาพ
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๕ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน 
ระดับก่อนประถมศึกษา 

- กิจกรรมจัดท ามาตรฐาน
และแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

-  กิจกรรมเผยแพร่เอกสาร
ความรู้สนับสนุน 

- เพ่ือก าหนดมาตรฐานและ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา เพื่อ
มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- เพ่ือเผยแพร่เอกสารความรู้
สนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนและ
บุคลากรทุกฝ่าย เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

- สถานศึกษามีมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยที่
สอดคล้องและครอบคลุม
ตามท่ีกระทรวงก าหนด 

- บุคลากรในสถานศึกษาร้อย
ละ ๘๗.๕๐ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ 

- กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

-  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการแต่ละฝ่าย 
และติดตามความก้าวหน้า  

- เพ่ือวัดประเมินผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ  
และน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์หาข้อสรุป เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น 

- คณะกรรมการแต่ละฝ่าย
ด าเนินการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นปัจจุบันและสามารถ
พัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

มาตรฐานที่๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ - 
๘.๕ 

- กิจกรรมการจัดท ารายงาน 
SAR 

- เพ่ือจัดท ารายงานประเมิน
ตนเองประจ าปี น าเสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา และสู่
สาธารณชน 

- เอกสารรายงานการประเมิน
ตนเองระดับก่อน
ประถมศึกษา จ านวน ๒ ชุด 

มาตรฐานที่๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ 

 



 
 
 
 
 
 เป้าหมายที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนผ่านแหล่งเรียนรู้ 

- เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
และบุคลากรในสถานศึกษา 

- เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ความรู้ร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

- ร้อยละ ๘๕ ของครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา มีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนความรู้กับ
สถานศึกษา เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เด็กได้รับประสบการณ์การ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของเด็ก 

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ 

- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการเรียนรู้ตามวัยตาม
ความสามารถ 

- เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็ก 
บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทาง
การศึกษา 

- เพื่อสนับสนุนให้เด็กมีโอกาส
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา 

- เพือ่ให้เด็กเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

- ร้อยละ ๘๕ ของ
สถานศึกษามีการจัดแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้
มีความหลากหลาย และเปิด
โอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ 
 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เพื่อส่งเสริมใหค้รูและ
ผู้ปกครองได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม 

- เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ มีการ
ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยน
ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 

- ส่งเสริมและสนับสนนุให้
บุคลากรในสถานศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน หรือ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

- ร้อยละ ๘๕ ของ
สถานศึกษา มีการจัดให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันทั้งบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ 
 



เป้าหมายที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพ             

การเรียนรู้ 
- เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

อย่างองค์รวม ซึ่งเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
สะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

- สถานศึกษาส่งเสริมเด็กให้
บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
จุดเน้น เป้าหมาย เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๒ 

- กิจกรรมค่ายเสริมทักษะ - เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาที่ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนอง 
ต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กแต่ละ
คน 

- สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนา             
ให้เด็กบรรลุตามบรรลุตาม
เป้าหมายในการพัฒนา
ส่งเสริมพัฒนาการและ                 
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๑ 

- กิจกรรมหนูน้อยคุณธรรม - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ
การคิด มีความคิดรวบยอด
และการมีคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็กอย่าง
เหมาะสม 

- สถานศึกษามีการพัฒนาการ
มีคุณธรรม จริยธรรม
ระเบียบวินัย มีทักษะในการ
เรียนรู้พัฒนาเด็ก โดยองค์
รวมผ่านการเล่นและ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 



๑.โครงการส่งเสริมนโยบาย
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

- เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดโครงการกิจกรรม เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมายที่
ได้วางไว้ 

- เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินงานตามแผน และมี
ผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 

 

- ร้อยละ ๘๕ โครงการ
กิจกรรมในสถานศึกษาตรง
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยและ
ด าเนินงานตามแผน 
โครงการกิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดขึ้นมีคุณภาพ 
เน้นให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์เรียนรู้ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน เด็ก
ได้รับการพัฒนาครบด้าน
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ 
 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดท ากิจกรรมที่ตอบสนอง
นโยบายตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

- เพ่ือพัฒนาผลการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของสถานศึกษา 

- เพ่ือพัฒนาผลการจัดท า
โครงการและกิจกรรมใน
สถานศึกษาให้เป็นที่พึง
พอใจ และเกิดประโยชน์กับ
เด็ก ผู้ปกครอง 

-ร้อยละ ๘๕ โครงการกิจกรม
ในสถานศึกษา มีการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย โดยเน้น
ให้เด็ก ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
๕. การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.  โครงการใจสบาย- 
กายแข็งแรง  
๑.๑ งานเผยแพร่ข่าวสาร 
เกี่ยวกับสุขภาพ   

๑. เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การดูแลรักษาสุขภาพและ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเอาใจใส่
ดูแลสุขภาพของตนเองให้

เชิงปริมาณ   
-นักเรียนลาซาลทุกคน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ                                    

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้  ๑.๑ 

     มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออก



๑.๒ กิจกรรมส่งเสริม 
การออกก าลังกาย 
๑.๓กิจกรรมบัญญัตินี้ดี 
มีประโยชน์ 
๑.๔งานอนามัยโรงเรียน 
 
 

แข็งแรงอยู่เสมอ  
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน 
รักการออกก าลังกาย 
๓. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน 
ปฏิบัติตนตามหลักสุข- 
บัญญัติ ๑๐ ประการ  
๔. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ 
อนามัยที่ดี และได้รับ 
การรักษาเมื่อเกิดอาการ    
เจ็บป่วยที่โรงเรียน    

-นักเรียนร้อยละ ๘๐.๐๐ 
ขึ้นไป มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ   
 
 

ก าลังกายสม่ าเสมอ 
  

๑.๕ งานชั่งน้ าหนัก-วัด   
ส่วนสูงและทดสอบ            
สมรรถภาพ  
๑.๖ งานติดตามภาวะ- 
การณ์ เจริญเติบโตของ
นักเรียนที่ไม่ได้ตามเกณฑ์  

     เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีภาวการณ์เจริญเติบโต  
ตามเกณฑ์มาตรฐานและ              
มีสมรรถภาพทางกายที่ 
แข็งแรงตามเกณฑ์ 
 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนลาซาลทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ  
 ๘๐.๐๐  มีน้ าหนักส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้  ๑.๒ 

     มีน้ าหนัก ส่วนสูง
และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.๗ กิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่องสิ่งเสพติด/สิ่งมอม
เมา และเพศศาสตร์
ศึกษา 
๑.๘กิจกรรมปฐม   
พยาบาลเบื้องต้น 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
ได้ตระหนักรู้ถึงโทษและ
ภัยจากสิ่งเสพติด 
อบายมุขต่างๆมีทักษะใน
การปฏิเสธ  และไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด  
๒. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธี 
การดูแลรักษาตนเองให้
ปลอดภัยจากเหตุความ
รุนแรงรู้จักวิธีป้องกัน
อุบัติเหตุ โรค ภัยและ
ปัญหาทางเพศ 

เชิงปริมาณ   
-นักเรียนลาซาลทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ   
-นักเรียนร้อยละ  
๘๕.๐๐ สามารถป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค 
ภัยอุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๓ 

       ป้องกันตนเองจาก                
สิ่งเสพติดให้โทษ และ 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง  
ต่อความรุนแรง โรคภัย  
อุบัติเหตุ และปัญหา 
ทางเพศ 
 
 
 
 



๓. เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการช่วยเหลือ
เพ่ือนเมื่อได้รับอุบัติเหตุ 

 

๑.๙ กิจกรรมกล้าคิด  
กล้าท ากล้าแสดงออก 
 

     เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ และ
กล้าแสดงออกในทางที่
เหมาะสม 
 

เชิงปริมาณ   
-นักเรียนลาซาลทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนร้อยละ  
๘๐.๐๐ มีความม่ันใจ 
กล้าแสดงออกในทางที่ 
เหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้  ๑.๔ 

     เห็นคุณค่าในตนเอง  
มีความม่ันใจ กล้าแสดง- 
ออกอย่างเหมาะสม 
 

๑.๑๐กิจกรรมรู้เขารู้เรา      เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นผู้มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติ
ผู้อื่น 
 
 

เชิงปริมาณ   
-นักเรียนลาซาลทุกคน เข้า
ร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนร้อยละ  
๘๐.๐๐ สามารถปรับตัว
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม ค านงึถึงสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 

ตัวบ่งชี้  ๑.๕ 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และให้เกียรติผู้อ่ืน 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.๑๑ งานส่งเสริม
ความสามารถผู้เรียนด้าน
สุนทรียภาพ  

๑. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ และพัฒนา
ศักยภาพตนเอง             
๒. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีจิตใจอ่อนโยน 
มีสุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะดนตรี กีฬา และ 
นันทนาการ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งในและนอกหลักสูตร  
๔. เพ่ือส่งเสริม และ 
สนับสนุนให้นักเรียน 
สร้างผลงานจากการ- 
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน 
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  
กีฬา/นันทนาการ ตาม 

เชิงปริมาณ   
-นักเรียนลาซาลทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคณุภาพ   
-นักเรียนร้อยละ 
๘๐.๐๐สามารถสร้าง 
ผลงานจาการเข้าร่วม 
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา และ
นันทนาการได้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้  ๑.๖ 

      สร้างผลงานจาก                
การเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศิลปะ  ดนตรี / 
นาฏศิลป์  กีฬา และ 
นันทนาการ 
 



ความถนัดของนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 



๑. โครงการอบรมปลูกฝัง
การรักชาติศาสน์  
กษัตริย์ 
 
 
 
 
 
๒. โครงการอบรมปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  
 
 
 
 
๓. โครงการอบรมปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  
 
 
 
 
 
 

๑. จัดให้นักเรียนได้
แสดงออก  ถึงการเป็น
พลเมืองดีของชาติยึดมั่น
ในศาสนา เคารพเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
 
 
๒. จัดอบรมปลูกฝังให้
แสดงออก ยึดมั่น ใน
ความถูกต้อง ประพฤติ
ตรงตามความเป็นจริงต่อ
ตนเอง และผู้อ่ืน 
 
 
๓. อบรมปลูกฝังให้เป็นผู้
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับ ของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
 

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนลาซาล
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ
ที่จัดท าข้ึน 
- นักเรียนให้ความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการที่ก าหนด 
- โครงการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ 
-นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๐ขึ้นไป ให้ความร่วมมือ
แสดงออกถึงการรักชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์
เกิดความภาคภูมิใจใน
ฐานะที่เกิดเป็นคนไทย  
น าประโยชน์ ที่ได้ไปปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตของ
นักเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 
แสดงออกถึงความมี
ระเบียบวินัยต่อตนเอง
และผู้อ่ืนแสดงออกถึงการ
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสดงออกถึง
ความตั้งใจ และ
รับผิดชอบต่อการเรียน 
เพียรพยายามท างานที่
ได้รับ 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ / 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ 

มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๔. โครงการอบรมปลูกฝัง
ให้นักเรียนได้แสดงออก
ถึงการใฝ่เรียนรู้   
 
 
 
๕. โครงการอบรมปลูกฝัง

๔. จัดอบรมนักเรียน
แสดงออก ถึงความตั้งใจ
เพียรพยายามในการเรียน  
และเข้าร่วมกิจกรรม  การ
เรียนรู ้
 
๕.จัดอบรมนักเรียนได้มี

มอบหมายให้ส าเร็จ มี
จิตใจสาธารณะ ช่วยงาน
ส่วนรวม  ภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ด าเนินชีวิตอยู่บนความ
พอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง  
 
 
๖. โครงการอบรมปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ 
และรับผิดชอบ  
 
 
 
 
๗. โครงการอบรมปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจ 
ในศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
๘. โครงการอบรมปลูกฝัง
ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ  
 
 
 
 

 
 

หลักในการด าเนินชีวิต 
อย่างพอเพียง มีเหตุผล 
ระมัดระวังรอบคอบ มี
คุณธรรม  
 
๖. อบรมปลูกฝังให้นักเรียน
แสดงออก ถึงความตั้งใจ
ปฏิบัติหนา้ที่ ท างานที่
ตนเองรับผิดชอบ จนท าให้
งานส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 
๗. อบรม ปลูกฝัง ผู้เรียนได้
มีความภาคภูมิใจ ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมไทย  
 
 
๘. จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเป็นผู้ให้ และ
ช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปัน
ความสุขส่วนตน เพื่อท า
ประโยชน์สว่นรวม อาสา
ช่วยเหลือสังคม สร้างสรรค์
สิ่งที่ดีงาม 
๙. จัดให้มีการอบรม
คุณธรรมนักเรียนทุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๙.โครงการค่ายคุณธรรม ระดับชัน้มีโครงการอบรม

ปลูกฝังความความกตัญญู
กตเวทีจัดให้นักเรียนได้ท า
กิจกรรมที่ปลูกฝังความเอ้ือ
อาทร เมตตา กรุณา 

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนลาซาล
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการที่
จัดท าขึ้น 
- นักเรียนใหค้วามร่วมมือ 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการที่ก าหนด 
- โครงการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ 
-นักเรียนร้อยละ ๙๐ขึ้นไป
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม

มาตรฐานที่ ๒ / 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๒ 

เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญู
เวทีต่อผู้มีพระคุณ 

 



ด้วยความตั้งใจแสดง
ออกเป็นผู้มีคุณธรรม  ความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
แสดงออกถึงความเอือ้อาทร
เมตตากรุณาต่อผู้อื่น 

๑๐. โครงการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  
 

๑๐.จัดส่งเสริมสนับสนนุ  
การปกครองตามวิถี 
ประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
จัดให้มีการเลือกตั้งสภา 
นักเรียนตามระบอบ 
ประชาธิปไตยจัดให้มีเสียง
ตามสายโดยการน าสาระ
การเรียนรู้ การปฏิบัติตนใน
การ 
ด าเนินชีวิตมาเผยแพร่ 
 จัดให้มีการรณรงค์เผยแพร่  
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนลาซาล
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการที่
จัดท าขึ้น 
- นักเรียนใหค้วามร่วมมือ 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการที่ก าหนด 
- โครงการบรลุผลตาม
เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ 
-นักเรียนร้อยละ ๙๐ขึ้นไป
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
ด้วยความตั้งใจนักเรียน
ปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย รู้จักสิทธิ 
หน้าที่ของตนเองเปน็อย่างด ี

มาตรฐานที่ ๒ / 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 

ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง   

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑๑.โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 

๑๑.จัดให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๐ ขึ้นไป ได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการที่
จัดท าขึ้น 
- นักเรียนให้ความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการที่ก าหนด 
- โครงการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ 
-นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๐
ขึ้น เข้ารว่มโครงการ 
กิจกรรมด้วยความตั้งใจ
แสดงออกถึงการมีส่วนรว่ม
การอนุรักษป์ระเพณไีทย 

 

๑๒. โครงการอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

๑๒. จัดให้มีการอบรม
ปลูกฝังให้นักเรียนได้
ตระหนัก และเห็นคุณค่า
ความส าคัญของการ

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๐ 
ขึ้นไป ได้เข้ารว่มกิจกรรม
ตามโครงการที่จัดท าขึ้น 

มาตรฐาน ๒ / 
มาตรฐานที่ ๒.๔ 
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา



อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
๒. จัดให้นักเรียนได้ท า
กิจกรรมรณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 
 
 

- นักเรียนใหค้วามร่วมมือ 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการที่ก าหนด 
- โครงการบรลุผลตาม
เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ 
-นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๐ขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมด้วยความตั้งใจ 
นักเรียนร่วมเดินรณรงค์
รักษาสิ่งแวดล้อม นักเรียน
สามารถแสดงออกถึงการ
เป็นผู้เห็นคุณค่าความ 
ส าคัญของการอนุรักษ์ 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อม 
 

 

 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และพัฒนาตามตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง              
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
๑.๑ งานสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้จากแหล่ง
ความรู้อื่นๆนอกเหนือจาก
ห้องเรียน 
๒. เพ่ือจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
นักเรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ได้อย่าง
อิสระ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ได้มี
การพัฒนาความรู้
ความสามารถในด้านการ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีผลการเรียนที่ดี
ขึ้น และมีทักษะในการ
สืบค้นข้อมูลความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว 
 

๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ห้องสมุด 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองในด้าน
วิชาการ และมีความรู้
ความสามารถในด้านการ
เรียนยิ่งขึ้น 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีนิสัยรักการอ่าน 
๓. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีนิสัยใฝ่รู้และเกิดการ
พัฒนาตนเองอย่าง

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐มี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักใฝ่เรียนใฝ่รู้ สามารถ
น าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาผลการเรียนได้

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว 



ต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๑.๓ กิจกรรมแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้จากแหล่ง
ความรู้อื่นๆ 
นอกเหนือจากห้องเรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองในด้าน
วิชาการ และมีความรู้
ความสามารถในด้าน               
การเรียนยิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐  เข้า
ร่วมกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถน าทักษะ
ความรู้ในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว 
 

๒. โครงการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาและการตั้ง
ค าถาม 
๒.๑ กิจกรรมสรุปการ
อ่านและตั้งค าถามจาก
หนังสือ บทความ และ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ      

๑. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถสรุปใจความ
ส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถตั้งค าถามจาก
เรื่องท่ีอ่านได้ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถอ่านบทความ 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ สรุปและตั้ง
ค าถามได ้
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้จากการ
อ่าน สรุปจากสิ่งพิมพต์่างๆ 
และตั้งค าถาม อีกทั้ง
สามารถน าความรู้มาพัฒนา
ทักษะทางภาษาของตนได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

๒.๒ กิจกรรมสรุปความรู้
จากการสังเกตสิ่งต่างๆ 
รอบตัว 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนเป็น
บุคคลที่รู้จักสังเกตสิ่งต่าง 
ๆ รอบตัว 
๒. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถน าสิ่งต่างๆ ที่พบ
เห็นมาสรุปได้ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ สรุป
ความรู้จากการสังเกตสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวได ้
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึก
การสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 



 และมีพัฒนาการทักษะทาง
ภาษาได้ดีขึ้น 
 

มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๒.๓ กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืน 
 
 

๑. นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ 
๒. นักเรียนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ต่อผู้อ่ืนได้ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
แลกเปลี่ยนความรู้ และ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืนได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 
 

๓. โครงการส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม 
๓.๑ กิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ
สามัคคีในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะในการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนน าความรู้จากการ
ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม
มาพัฒนาผู้เรียนของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

๓.๒ กิจกรรม
วิทยาศาสตร์สัญจร 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงทั้ง
ในและนอกสถานที่ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนค้นคว้า
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงทั้งใน
และนอกสถานที่ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีการค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งมี
ผลท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

 
 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๓.๓ กิจกรรมร่วมพลัง
การเรียนรู้ควบคู่
กิจกรรม 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
ตนเองในการเรียนรู้ควบคู่กิจรรมอยู่
เสมอ 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จัดการ
เรียนรู้ควบคู่กิจกรรม 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมร่วมพลัง
การเรียนรู้ควบคู่
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีการพัฒนา
ความสามารถในการ
เรียนรู้ควบคู่กิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

๔. โครงการส่งเสริม
การน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 
๔.๑ งานส่งเสริมการ
ค้นคว้าความรู้ทาง
อินเทอร์เน็ต 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักน า
อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการที่เกิด
ประโยชน์ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนศึกษาข้อมูลได้
หลากหลายในการเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐
สามารถใช้
อินเทอร์เน็ตในการ
ค้นคว้า 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนใช้
อินเทอร์เน็ตในการที่
เกิดประโยชน์และ
ศึกษาข้อมูลได้
หลากหลาย 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

๔.๒ กิจกรรมการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ที่หลากหลาย  

๑. เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีได้ถูกต้องเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ 
๒. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้
อย่างหลากหลาย 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยตี่างๆ ได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนใช้เทคโนโลยีได้
อย่างหลากหลายในการ
น าเสนอได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับผลงาน 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๔.๓ กิจกรรมน าเสนอ
ผลงานโดยใช้

๑. เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีได้ถูกต้องเหมาะสมกับการ

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐มี

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ



เทคโนโลยี 
 

เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
๒. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การน าเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง 
 

ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างหลากหลายใน
การน าเสนอได้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับ
ผลงาน 

แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
อย่างมีสติสมเหตุผล        
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถสรุปความคิด
จากการอ่าน ฟัง และดู 
๑.๑ กิจกรรมการอ่าน คิด
วิเคราะห์ 

๑. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้
มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะกระบวนการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
เรียนรู้ตามกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะกระบวนการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 



และมีทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

เชิงคุณภาพ 
ครูมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถพัฒนาการจัด                 
การเรียนการสอนนักเรียน
น าทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์มาพัฒนาการ
เรียนของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
 
 

๑. โครงการพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถสรุปความคิด
จากการอ่าน ฟัง และดู 
๑.๒ กิจกรรมการ
เปรียบเทียบข้อมูลและ
เชื่อมโยงข้อมูล 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ
อย่างมีเหตุและผล 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้รู้จักใช้
ข้อมูลจากการ
เปรียบเทียบนั้นไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในล าดับต่อไป 
๓. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
รู้จักเปรียบเทียบข้อมูล
และเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 
เปรียบเทียบข้อมูลและ
เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมี
เหตุผล 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม
รู้จักใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ
และเชื่อมโยงข้อมูลอย่างมี
เหตุผล และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้ในล าดับ
ต่อไป 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
 

 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถสรุปความคิด
จากการอ่าน ฟัง และดู 
๑.๓ กิจกรรมการน า
ความรู้เดิมมาสรุปเป็น
ความรู้ใหม่ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของ
ตน 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความสามารถใน
การมีความคิดริเริ่มน า
ความรู้เดิมมาสรุปเป็น
ความรู้ใหม่และสร้างสรรค์
ผลงานได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

๒. โครงการน าเสนอวิธีคิด
และวิธีแก้ปัญหาโดยการ

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
แสดงความรู้ความสามารถ

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน



ใช้ภาษาพูดและภาษา
เขียน 
๒.๑ กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

ทางวิทยาศาสตร์และ
น าเสนอโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
 

สามารถน าเสนอโดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ มี
ความสามารถในการ
น าเสนอโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ท าให้เกิด
การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

การคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๒.๒ กิจกรรมการน าเสนอ
ในรูปแบบต่างๆ 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุน การน าเสนอ
งานโดยรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องและ
ทันสมัยต่อการเรียนรู้ 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้เข้าใจง่ายและ
สนใจที่จะศึกษาค้นคว้า
ต่อไป 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถน าเสนอโดย
รูปแบบต่างๆ ได้อย่าง
หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการ
เรียนรู้และมีความสามารถ
ในการน าเสนอโดยรูปแบบ
ต่างๆ ได้ดี 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

๓. โครงการจัดท า
โครงงาน 
๓.๑ งานจัดท า                        
๑ โครงงาน ๑ ห้องเรียน 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
ความช านาญในการเรียนรู้
รูปแบบโครงงาน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิด การ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนน า
ความรู้ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และ

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหาร่วมจัดท า ๑ 
โครงงาน ๑ ห้องเรียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถพัฒนา
ความคิดของตนเองและ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ



 
 
 

มีส่วนร่วมการแก้ปัญหา
กับสังคม ตลอดทั้งเป็น
การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 

เป็นระบบ 
 

แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๓.๒ กิจกรรมประกวด
โครงงาน 
 

๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
ความช านาญในการจัดท า
โครงงาน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิด การ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
และน าผลการประกวดมา
พัฒนาโครงงาน 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
กระบวนการคิด การ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
และน าผล      การ
ประกวดมาพัฒนา
โครงงานของตน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถพัฒนา
ความคิดของตนเองและ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๔. โครงการส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงาน 
๔.๑ งานส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้น า
ความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ
มาพัฒนาตนเองในด้าน
วิชาการ และมีความรู้
ความสามารถในด้านการ
เรียนยิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และ
สามารถน าความรู้มา
พัฒนาสร้างสรรค์งานของ
ตนเองได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

 



 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๔.๒ กิจกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์คิด
สังเคราะห์ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองในด้าน
วิชาการ และมีความรู้
ความสามารถในด้านการ
เรียนยิ่งขึ้น 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุน
ความสามารถในด้าน
ความรู้ทุกกลุ่มสาระให้
นักเรียนได้แสดงออก
ทางด้านความรู้ด้าน
วิชาการและความสามารถ
ในด้านกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความถนัดของนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน
ทางวิชาการ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถแสดง
ผลงานทางวิชาการ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
แสดงออก และแบ่งปัน
ผู้อื่นได้ 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
 
 
 

๔.๓ กิจกรรมไอเดีย
บรรเจิด 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองในด้าน
วิชาการ และมีความรู้
ความสามารถในด้าน         
การเรียนยิ่งขึ้น 
๒. ครูสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนได้เหมาะสมกับ
ความสามารถ 
๓. นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างสนุกสนานจากสื่อ
การเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมไอเดีย
บรรเจิด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
โดยแสดงผลงานจาก
กิจกรรมไอเดียบรรเจิดได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
 

 

 



มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถตาม
หลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๑.๑ งานพัฒนาความรู้
ความสามารถของ             
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้จักคิดสิ
เคราะห์ และน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตจริง 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนในทุกระดับตั้งแต่
ชั้น ป.๑-ม.๖ ที่มีคะแนน
ไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละกลุ่ม
สาระได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน 
 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เกิดทักษะและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเอง สามารถ
อ่านคิดวิเคราะห์  และให้
เหตุผลในแต่ละกลุ่มสาระ
ได้ถูกต้อง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
 
 
 

๑.๒ กิจกรรมสอนเสริม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้ครูได้สอนเสริม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และปรับกระบวนการ
เรียนการสอนให้เหมาะสม
แก่ผู้เรียน 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนทุกคนที่ไม่ผ่าน
การประเมินคุณภาพก่อน
เรียน - หลังเรียน ทุกคน  
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนทุกคนมีความรู้
พ้ืนฐานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามรายวิชา 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

๑. โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถตาม
หลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๑.๓ กิจกรรมการแข่งขัน
ทางวิชาการ 
 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถ
ทางการแข่งขันในทุกกลุ่ม
สาระวิชา 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงความรู้
ความสามารถและความ
ถนัดตามกลุ่มสาระ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ทุกกิจกรรมตามความรู้
ความสามารถ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ตามความรู้ความสามารถ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของ

๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา เชิงปริมาณ มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และ



ผู้เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๒.๑ งานส่งเสริม
สมรรถนะของผู้เรียนตาม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะของผู้เรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองในด้าน
วิชาการ และมีความรู้
ความสามารถในด้าน             
การเรียนดีขึ้น 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
สมรรถนะในด้านการ
เรียนตามกลุ่มสาระและ
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
และมีผลประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียนอยู่
ในเกณฑ์ดีและมผีลการ
เรียนดีขึ้น 

ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 
 
 
 

๓.๑ งานประเมินผลการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสารได้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
ในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
๓. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถสื่อความคิดผ่าน
การเขียนได้ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับ           
การส่งเสริมในด้านการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนสื่อ
ความ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๓.๒ กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน  
 
 
 
 

๑. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะทางภาษา และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๓. เพื่อให้นักเรียน
พัฒนาการเรียนรู้ของตนได้

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๕ มี
ความสามารถในการอ่าน
อย่างถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนตระหนกัใน

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓ 
ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 



 
 

เต็มตามศักยภาพ 
 

ความส าคัญและเห็นคุณค่า
ของการอ่าน และสามารถน า
ทักษะการอ่านมาใช้ใน               
การพัฒนาการเรียนของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

๓.๓ กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆ เป็น 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห ์
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
น าทักษะการคิดวิเคราะห์มา
ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ประสบ
ผลส าเร็จในการฝึกคิด
วิเคราะห ์
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนตระหนกัใน
ความส าคัญและเห็นคุณค่า
ของกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เพื่อเป็น                          
การพัฒนาการเรียนของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓ 
ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

๓.๔ กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถใน                   
การเขียน  
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในด้านการ
เขียนของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
๒. เพื่อส่งเสริม
ความสามารถของผู้เรียนใน
ด้านการเขียนในลักษณะ
ต่างๆ ตามที่ผู้เรียนถนดั 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความ 
สามารถในการเขียนของ
ผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนตระหนกัและเห็น
คุณค่าของงานหรอืกิจกรรมที่
ส่งเสริมความสามารถในการ
เขียนของผู้เรียน ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการ
เขียนไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓ 
ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๔. โครงการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดี
ของการสอบระดับชาติ 
๔.๑ กิจกรรมสอนเสริม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 
 

๑. เพ่ือให้ครูได้สอนเสริม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลังการประเมินคุณภาพ                 
ก่อนเรียน หลังเรียน และ
ปรับกระบวนการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ
การพัฒนาการด้านการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระเต็ม
ตามศักยภาพของตน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 



เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 

เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ผลการเรียนของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

๔.๒ กิจกรรมติวความรู้ สู่    
O – NET และ NT 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้ครูได้สอนเสริม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลังการประเมินคุณภาพ                 
ก่อนเรียน หลังเรียน และ
ปรับกระบวนการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอมี
ความพร้อมที่จะได้รับการ
ประเมิน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความพร้อมด้าน
ทักษะความรู้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 

 

 

 

 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ 

มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการวางแผน           
การท างานอย่างเป็น
ระบบ 
๑.๑ กิจกรรมการจัดท า
ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
 

๑. เพ่ือให้การท างานเป็น
ระบบตามแผนงานที่วาง
ไว้ 
๒. เพ่ือให้งานที่ปฏิบัติ
บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐                       
วางแผนการท างานตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะการท างาน
อย่างเป็นระบบ สามารถน า
ความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

๑.๒ กิจกรรมการ
ตรวจสอบและติดตาม

๑. เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นระบบและประสบ

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ



งาน 
 
 
 
 
 
 

ผลส าเร็จ 
๒. เพ่ือให้วางแผนการ
ท างานไว้ท าได้ตาม
ก าหนดเวลา 

การตรวจสอบและติดตาม
งานอย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถท างานได้อย่างเป็น
ระบบ 

ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

๑.๓ กิจกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะการคิด และ
การแก้ปัญหา                 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
งานอย่างเป็นระบบ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
การคิดและการแก้ปัญหา
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน
อย่างเป็นระบบ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถปรับปรุง 
พัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๒. โครงการส่งเสริม          
การท างานและมุ่งมั่น
พัฒนางาน 
๒.๑ งานแสดงผลงาน
นักเรียน 

๑. เพื่อให้นักเรียนมี
พัฒนาการด้านการเรียนดี
ขึ้น 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
๓. เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถ
ของตนเอง 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
แสดงผลงานของนกัเรียนด้วย
ตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถแสดงผลงาน
ของตนเอง และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 
 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต  
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒ 
ท างานอย่างมีความสุข
มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 



๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามความถนัดของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ตามความถนัดของตนเอง 
คิดเป็น ท าเปน็ และ
แก้ปัญหาเป็น 
๒. เพื่อให้นักเรียนท างาน
เป็นกลุ่ม กล้าแสดงความ
คิดเห็น และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์
๓. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้ของตน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ใน
การจัดการเรียนการสอนตาม
ความถนัดของผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถของตนใน               
การส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ความถนัดของผู้เรียน 
 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ท างานอย่างมีความสุข
มุ่งม่ันพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

๒. โครงการส่งเสริม          
การท างานและมุ่งมั่น
พัฒนางาน 
๒.๓ กิจกรรมนิทรรศการ
ทางวชิาการ  
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อฝึกให้นักเรียน
สามารถใช้ทักษะต่างๆ ใน
การท างาน 
๒. เพื่อฝึกนักเรียนให้มี
ระบบในการท างานและมี
ระเบียบในการจัดเก็บ
ผลงาน 
๓. เพื่อครูได้คัดเลือก
นักเรียนและผลงานไว้ 
ส าหรับจัดแสดงผลงานหรือ
น าเสนอผลงานสู่ภายนอก 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลงาน
ได้รับการคัดเลือกไว้จัดแสดง
ของแต่ละชว่งชั้น และแต่ละ
กลุ่มสาระจ านวนประมาณ ๑๐ 
คน ๑๐ ชิ้นงาน 
เชิงคุณภาพ 
ครูก าหนดภาระงานตามเนื้อหา
ได้อย่างเหมาะสม นักเรียนมี
ทักษะความสามารถในด้าน
ต่างๆ และน าเสนอผลงาน
นิทรรศการทางวิชาการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต  
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒ 
ท างานอย่างมีความสุข
มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการร่วมคิด ร่วม
ท า 
๓.๑ กิจกรรมการส่งเสริม
การท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม  
 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ความรู้จากการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความ
สามัคคีในการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ให้
ความสนใจและได้รับการ
ส่งเสริมการท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับความรู้จาก
กระบวนการการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการกลุ่มและมี
ความสามัคคีในการท างาน
เป็นทีม 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
 



๓. โครงการร่วมคิด            
ร่วมท า 
๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
ท างานในรูปแบบ
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนไดแ้สดงออกถึง
บทบาทส าคัญของความ
เป็นประชาธิปไตย 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
ได้ใช้สิทธิ หน้าที่ตามแนว
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๓. เพ่ือปลูกฝังนักเรียนได้
เรียนรู้ตามแนวทางการ
ปฏิบัติตนภายใต้ระบอบ
การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้การด าเนินชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยและน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๔. โครงการลูกเรียนรู้ ครู 
และพ่อแม่ช่วยส่งเสริม 
๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือนักเรียนจะได้มี
เจตคติที่ดีในการประกอบ
อาชีพตามความชอบและ
ความถนัด 
๒. เพ่ือนักเรียนจะ
สามารถเลือกอาชีพที่
สุจริตและเห็นคุณค่าตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓. เพ่ือนักเรียนได้เห็น
คุณค่าของหยาดเหงื่อ
แรงงาน เป็นผู้อดทนและ
มีความสุขกับการท างาน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีเจต
คติ  ที่ดีและสามารถเลือก
ประกอบอาชีพที่สุจริตได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถเลือก
ประกอบอาชีพสุจริตและ
เห็นคุณค่าตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดี 
ต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
 
 



๔.๒ กิจกรรมน าเสนอ
ประโยชน์และ
ความส าคัญของอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือนักเรียนจะได้
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของอาชีพที่ตนเองได้
เลือก 
๒. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
ประโยชน์และมีความสุข
กับการท างานในชีวิต 
๓. เพ่ือให้นักเรียนน า
ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้
ในการเลือกอาชีพใน
อนาคต 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ น า
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการ
เลือกอาชีพตามความชอบ
และความความถนัด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน าความรู้ที่ได้มา
ปรับใช้ในการเลือกอาชีพ
ตามความชอบและความ
ถนัด 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการลูกเรียนรู้ ครู 
และพ่อแม่ช่วยส่งเสริม 
๔.๓ กิจกรรมแนะแนว
อาชีพ 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมการเลือก
อาชีพได้อย่างถูกต้องตรง
ตามความต้องการของ
ผู้เรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองตามสภาพจริง 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือถูกวิธีตรง
ตามความต้องการของ
ผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีแนวคิดในการ
เลือกอาชีพได้ตรงตามความ
ต้องการของตนเอง 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาครูให้
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 

๑. เพ่ือพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน 
ในรูปแบบหลากหลายโดย
ค านึงถึง ความแตกต่าง
ของผู้เรียน 
๒. เพ่ือพัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ยกระดับความรู้
ความสามารถให้เป็นครูที่
มีคุณภาพ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

เชิงปริมาณ 
-ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้และมี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูสามารถวิเคราะห์
สภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถท า
วิจัยในชั้นเรียน ใช้ผลเป็น
ข้อมูลในการจัดการเรียน
การสอนตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและ
สามารถใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการ
ร่วมกับสื่อ เทคโนโลยี 
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ 
๒. ครูสามารถวัด – 

มาตรฐานที่ ๗ 
ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 



ประเมินผล ด้วยวิธีการ
หลากหลาย ตรงตาม
เป้าหมายของกิจกรรม
และปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มก าลังความสามารถ 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมครู
ให้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านวิชาการและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้
และทักษะการจัดการ
เรียนการสอนของครูให้
สนองตอบนโยบายของ
สถานศึกษา 
๒. เพ่ือสนับสนุนครูผู้สอน
ให้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
-ครูร้อยละ ๘๕ สามารถ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้ตรง
เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
-ครูมีความรู้และสามารถน า
ความรู้ไปจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ ๗.๑ 
ครูมีการก าหนดป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑.๒ กิจกรรมนิเทศครูใน
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและน าผลไป
พัฒนา 

๑. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้รู้
พัฒนาการความก้าวหน้า
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
อย่างถูกต้อง 
๒. เพ่ือให้ครูผู้สอน ใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้สอดคล้อง
กับสภาพความแตกต่าง
ของผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
-ครูร้อยละ ๘๕ มีทักษะการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและสามารถน า
ผลไปพัฒนาผู้เรียนได้อยา่ง
ถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ 
-ครูสามารถน าผลการ
วิเคราะห์มาจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมกับวัยและ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

ตัวบ่งชี้ ๗.๒ 
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผน    
การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 
 
 

๑.๓ กิจกรรมพัฒนาครูใน
การจัดการเรียนการสอน
โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๑. เพื่อสนับสนนุครูผู้สอน
ให้จัดการเรียนการสอนโดย
ค านึงถึงสภาพผู้เรียน 
๒. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
๓. เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนให้

เชิงปริมาณ 
-ครูร้อยละ ๘๕ มีทักษะใน
การจัด 
การเรียนการสอนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างของ
ผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ๗.๓ 
ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 



พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.๔ กิจกรรมนิเทศครูใน
การใช้แหล่งการเรียนรู้
และปลูกจิตส านึกคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑. เพ่ือสนับสนุนครูให้น า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
๒. เพ่ือเป็นการสนองตอบ
นโยบายการพัฒนา
สถานศึกษาในการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและชุมชน
มาร่วมในการจัด
การศึกษา 
๓. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 
-ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕ 
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ 
-แหล่งการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ช่วยพฒันา
ผู้เรียนให้มีทักษะและ
ประสบการณ์เรียนรู้เพิ่มขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ๗.๔ 
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

๑.๕ กิจกรรมส่งเสริมการ
ประเมินที่เน้นพัฒนาการ
ผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย 

๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้
แก่ครูผู้สอนด้านการวัด
และประเมินผลด้วย
วิธีการหลากหลาย 
๒. เพ่ือสร้างทักษะการใช้
วิธีวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่
ก าหนดและความแตกต่าง
ของผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
-ครูรอ้ยละ ๘๕ มีความรู้ 
ความเข้าใจวิธีวัดและ
ประเมินผลอยา่ง
หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
-ครูผู้สอนสามารถน าความรู้
และประสบการณ์มา
พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ ๗.๕ 
ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๑.๖ กิจกรรมพัฒนาครูใน
การให้ค าปรึกษาแก้ไข
ปัญหาการเรียนและ
คุณภาพชีวิต 

๑. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การให้ค าปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนให้
ได้รับค าปรึกษาและ
แนวทางแก้ปัญหาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

เชิงปริมาณ 
-ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้
ความสามารถในการให้
ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ของผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
-ครูสามารถช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้พัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ ๗.๖ 
ครใูห้ค าแนะน าค าปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐาน



(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.๗ กิจกรรมพัฒนาครู
ด้านการศึกษาวิจัยและน า
ผลไปปรับการสอน 

๑. เพ่ือรู้ปัญหาการจัด
กระบวนการเรียนรู้และ
สภาพความแตกต่างของ
ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
๒. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้เรียนและพัฒนา
กระบวนการกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น 

เชิงปริมาณ 
-ครูร้อยละ ๘๕ ศึกษาวิจัย
ผู้เรียนและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่
สอนได้อย่างเหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
-ครูผู้สอนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน
และบรรลุตามเป้าหมาย
พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ ๗.๗ 
ครูมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการ
สอน 

๑.๘  กิจกรรมส่งเสริม
บุคลากรให้ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

๑. เพ่ือเปิดโลกทัศน์แก่ครู
ให้สามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลขอ
งงสังคม 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้น า
ความรู้มาพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
๑.สถานศึกษาจัดส่งครใูห้
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.ร้อยละ ๘๕ ของครูที่
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
สามารถน าความรู้ มา
ขยายผลแก่เพ่ือนร่วมงาน
ไดอ้ย่างถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ 
ครสูามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
และพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
ทันสมัยบรรลุเป้าหมาย
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ ๗.๙ 
ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
เต็มเวลา  
เตม็ความสามารถ 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.๙ กิจกรรมรวบรวม
สถิติการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

๑. เพ่ือบันทึกสถิติการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 

เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ ๘๕ ของครูได้รับ
การพัฒนาความรู้

ตัวบ่งชี้ ๗.๙ 
ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับ 



๒. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
อย่างตรงเป้าหมาย 

ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ 
-ครูมีความรู้และสามารถน า
ความรู้มาพัฒนางานตาม
บทบาทหนา้ที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ 

๑.๑๐ กิจกรรมจัดครูสอน
ตรงตามความรู้
ความสามารถ และความ
ถนัด 

๑. เพ่ือจัดครูให้สอนตรง
ความรู้ความสามารถ 
ความถนัด และให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้ 
๒. เพ่ือสนับสนุนครูผู้สอน
ให้ปฏิบัติงานในวิชาที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 
-ครูร้อยละ ๘๕ ได้สอนใน
วิชาที่ตรงตามความรู้ 
ความสามารถ และความ
ถนัด 
เชิงคุณภาพ 
-ครูผู้สอนมีความรู้ 
ความสามารถในวิชาที่สอน 
และสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
ตอบสนองเปา้หมายการ
เรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ ๗.๙ 
ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับ 
มอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ 

๑.๑๑ กิจกรรมพัฒนา
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่
สอนด้วยวิธีการ
หลากหลาย 

๑. เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะ
การจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อส่งเสริมครูให้มีการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 
-ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในวิชา 
ที่สอนอย่างต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ 
-ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ ๗.๙ 
ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับ 
มอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.๑๒ กิจกรรประเมิน
ศักยภาพกาปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

๑. เพ่ือประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
๒. เพ่ือน าข้อมูลการ
ประเมินเป็นแนวทาง
พัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและสามารถ
ก าหนดเป้าหมายพัฒนา
อย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูร้อยละ ๘๕ 
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของตนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
๒. ครทูุกฝ่ายในโรงเรียน
ได้รับการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ๗.๙ 
ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับ 
มอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ 



-ผลการประเมินมีความ
ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่
น าไปใช้วางแผนพัฒนา
บุคลากรได้ตรงเป้าหมาย 

๒. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ และการเป็น
สมาชิกท่ีดีของลาซาล 

๑. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากร
และการเป็นสมาชิกท่ีดี
ของลาซาล 
๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของครูให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
และเป็นครูที่มีคุณภาพ 
๓. เพ่ือเสริมสร้างภาวะ
ผู้น า –  
ผู้ตามและการท างานเป็น
ทีมด้วยความสามัคคี 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
-ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้
ความเข้าใจภาวะผูน้ า –ผู้
ตาม รู้บทบาทหนา้ที่ความ
เป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูและเข้าใจ จิตตา
รมณ์ของคณะลาซาล  
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติปฏิบตัิเป็น
แบบอย่างที่ดี  โดยยดึมั่นใน
จิตตารมณ์คณะลาซาล 
๒. ครูสามารถปฏิบัติหนา้ที่
ตามบทบาทของตนอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ มี
ความศรัทธาในวชิาชีพครู
และศาสนาที่ตนนับถือ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของถานศึกษา 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๑. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างความ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่
ของความเป็นครูมี
คุณภาพ 
๒. เพ่ือจะได้รู้ผลการ
ปฏิบัติงานในสภาพจริง
และน าผลมา 
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 
-ครรู้อยละ ๘๕ มีความรู้
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูอย่างถกูต้อง 
เชิงคุณภาพ 
-ครมูีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู สามารถปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ และ 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



๒.๒ กิจกรรมส่งเสริม
ภาวะผู้น า –ผู้ตามแก่
บุคลากร 

๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ครใูห้ตระหนักถึงบทบาท
การเป็น  ผู้น า – ผู้ตามที่
มีคุณภาพ 
๒. เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีและการท างาน
เป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
-ครรู้อยละ ๘๕ รู้บทบาท
การเป็นผู้น า – ผู้ตามที่มี
คุณภาพ และปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
-ครสูามารถแสดงบทบาท
การเป็นผู้น า – ผู้ตาม ใน
การท างานเป็นทีมและ
ร่วมมือกันปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของถานศึกษา 
 
 
 

๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมการ
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาและสาธารณกุศล 

๑. เพ่ือเสริมสร้างบุคลากร
ให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
เลื่อมใสศรัทธาในศาสนา
และเข้าร่วมกิจกรรม 
สาธารณกุศลด้วยความ
ศรัทธา 
๒. เพ่ือสนับสนุนบุคลากร
ให้มีจิตสาธารณะและ
ประพฤติตนเพ่ือประโยชน์
ของสังคม 

เชิงปริมาณ 
-ครูร้อยละ ๘๕ เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาและสา
ธารณกุศลด้วยความศรัทธา 
เชิงคุณภาพ 
-ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
เลื่อมใส ศรัทธาในศาสนา 
ปฏิบัติตนเป็น  ศาสนิกชนที่
ดีและบ าเพ็ญตนเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากร 

๑. เพ่ือเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและเป็น
สวัสดิการตอบแทนคุณ
ความดีของบุคลากรที่
ปฏิบัติเต็มก าลัง
ความสามารถ 
๒. เพ่ือเสริมสร้างความรัก
ความผูกพันและทัศนคติที่
ดีต่อองค์กร 

เชิงปริมาณ 
๑. ครรู้อยละ ๘๕ มีความ
พึงพอใจในสวัสดิการที่
สถานศึกษามอบให้ 
๒. โรงเรียนจัดสวสัดิการ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่
บุคลากรทุกคน ทุกปี
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครเูกิดขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
๒. ครเูกิดความรัก ความ
ศรัทธา และร่วมมือกัน
พัฒนาคุณภาพขององค์กร

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของถานศึกษา 
 



ให้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของสังคม 

๓.๑ กิจกรรมจัดมอบ
รางวัลครูขยันและ
ประชาสัมพันธ์คุณความดี 

๑. เพ่ือเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลากรที่มี
ความขยันหมั่นเพียร 
๒. เพ่ือส่งเสริมบุคลากร
ให้มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร
อ่ืน 
๓. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 

เชิงปริมาณ 
-ครรู้อยละ ๘๕ พึงพอใจ
ในสวัสดิการที่สถานศึกษา
จัดให้ 
เชิงคุณภาพ 
-ครทูี่ได้รับรางวัลเป็น
แบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติงานและแสดงถึง
ความรับผิดชอบในภาระ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓.๒ กิจกรรมจัดมอบเงิน
รางวัลให้ครูที่ปฏิบัติงาน
ครบ  ๑๐ ปี ๒๐ ปี ๓๐ป ี
และ ๓๕ ปีเพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจ 

๑. เพ่ือตอบแทนความดี
ของบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นเวลานานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
๒. เพ่ือกระตุ้นเร้า
บุคลากรให้เกิดทัศนคติท่ีดี
และสร้างความผูกพันกับ
องค์กร 
๓. เพ่ือเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษามอบ
รางวัลแก่ครูที่ท าการสอน
นาน ๑๐ ปี ๒๐ ปี ๓๐ ปี
และ ๓๕ ปี 
๒. ครรู้อยละ ๘๕ พึง
พอใจในสวัสดิการที่
สถานศึกษาจัดให้แก่ครู
สอนนาน 
เชิงคุณภาพ 
-ครูสอนนานเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนครู
และแสดงถึงความผูกผัน
ต่อสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของ 
สถานศึกษา 

๓.๓ กิจกรรมจัดการเลื่อน
เงินเดือนประจ าปี 

๑. เพ่ือปรับพื้นฐาน
เงินเดือนให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบัน 
๒. เพ่ือช่วยเหลือบุคลากร
ให้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
ขึ้น 
๓. เพ่ือเสริมสร้างขวัญ

เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษาปรับ
เงินเดือนแก่บคุรู  ทุกปี
ตามเกณฑ์ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
๒. ครรู้อยละ ๘๕ พึง
พอใจในการเลื่อน
เงินเดือนประจ าปี 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 



และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ความก้าวหน้าขององค์กร 

เชิงคุณภาพ 
-การเลื่อนเงินเดือนท าให้
ครมูีฐานะทางเศรษฐกิจดี
ขึ้น สามารถด าเนินชีวิตใน
สังคมอย่างเป็นสุข 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓.๔ กิจกรรมจัดมอบเงิน
โบนัสประจ าปี 

๑. เพ่ือเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลากรและ
เป็นการตอบแทนผลการ
ปฏิบัติงานตลอดปี 
๒. เพ่ือเป็นของขวัญแก่
บุคลากรทุกคนในเทศกาล
ปีใหม่ 

เชิงปริมาณ 
-ครรู้อยละ ๘๕ พึงพอใจ
ในโบนัสที่ได้รับ 
เชิงคุณภาพ 
-โบนัสที่ได้รับเหมาะสม
กับความสามารถและ
ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์
ประเมินที่ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

๓.๕ กิจกรรมจัดงานเลี้ยง
ในโอกาสและเทศกาล
ส าคัญ 

๑. เพ่ือแสดงน้ าใจตอบ
แทนการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรอย่างเต็ม
ศักยภาพตลอดปี
การศึกษา 
๒. เพ่ือเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่บุคลากร 

เชิงปริมาณ 
-บุคลากรร้อยละ ๘๕ พึง
พอใจในงานเลี้ยงที่จัดตาม
เทศกาลและในโอกาส
ส าคัญ 
เชิงคุณภาพ 
-งานเลี้ยงจัดได้อย่าง
เหมาะสมสร้างความสุข
และความพึงพอใจให้แก่
บุคลากรทุกฝ่าย 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

๓.๖ กิจกรรมจัดท า
ประกันอุบัติเหตุแก่
บุคลากรทุกฝ่าย 

๑. เพ่ือให้เป็นสวัสดิการ
ดูแลด้านสวัสดิภาพแก่
บุคลากร 
๒. เพ่ือแสดงถึงความ
ห่วงใยอาทรที่ผู้บริหารมี
ต่อบุคลากรและเป็นการ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

 

เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษาท าประกัน
อุบัติเหตุแก่บุคลากรทุกปี
การศึกษา 
๒. บุคลากรร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจใน
สวัสดิการที่ได้รับ 
เชิงคุณภาพ 
-การท าประกันอุบัติเหตุ

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 



ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานและลด
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓.๗ กิจกรรมจัดมอบเงิน
บ าเหน็จเกษียณอายุแก่ครู
เกษียณ 

๑. เพ่ือมอบเป็นรางวัล
ตอบแทนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานจนถึงวัย
เกษียณอายุ 
๒. เพ่ือเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรร้อยละ ๘๕ พึง
พอใจในสวัสดิการที่
สถานศึกษาจัดให้แก่ครู
เกษียณ 
๒. สถานศึกษามอบเงนิ
เกษียณอายุแก่บุคลากรที่
ปฏิบัติหนา้ที่จนถึงอายุ ๖๐ 
ปี  
เชิงคุณภาพ 
-เงินเกษียณอายุใช้เป็นเงนิ
เลี้ยงชีพหลังจากบุคลากร
ลาออกจากงานได้อย่าง
เหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

๓.๘ กิจกรรมจัดส่งเงิน
สมทบ ๓% ให้กองทุน
สงเคราะห์ของ ส.ช. 

๑. เพ่ือช่วยเหลือบุคลากร
ให้มีเงินสะสมไว้ใช้ข่าย
เมื่อลาออกจาก
สถานศึกษา 
๒. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 
-บุคลากรร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในสวสัดิการ
กองทุนเลี้ยงชีพ ๓%  
เชิงคุณภาพ 
-เงินกองทุนเลี้ยงชีพ ๓% 
เป็นเงินสะสมที่จดัเก็บได้
อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

๓.๙ กิจกรรมจัดมอบเงิน
สงเคราะห์ฌาปนกิจ
บุพการี 

๑. เพ่ือเป็นสวัสดิการ
ช่วยเหลือบุคลากรทุกคน 
๒. เพ่ือเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
๑.บุคคลากรร้อยละ ๘๕ พึง
พอใจในสวัสดิการ 
๒.สถานศึกษาเปน็เจ้าภาพ
ในงานฌาปนกิจบพุการี ๑ 
คืนและมอบเงินช่วยเหลือ
จ านวนหนึ่ง 
เชิงคุณภาพ 
-บุคลากรเกิดขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานอยา่งเต็ม
ศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐาน



(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓.๑๐ กิจกรรมจัดมอบ
เงินทุน การศึกษาตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดแก่ผู้ขอรับ
ทุน 

๑. เพ่ือส่งเสริมบุคลากร
ให้ศึกษาต่อและมีวุฒิ
การศึกษาสูงขึ้น 
๒. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความสามารถที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรร้อยละ ๘๕ 
พึงพอใจในสวัสดิการนี้ 
๒. บุคลากรที่ขอทุน ได้รับ
ทุน การศึกษาตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรสามารถน า
ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
การปรับเปลี่ยนหรือ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
บุคลากรสามารถน า
ความรู้มาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 

๓.๑๑ กิจกรรมจัดการ
บ ารุงขวัญผู้ป่วยและผู้
ประสบอุบัติภัย 

๑. เพ่ือแสดงความห่วงใย
อาทรของผู้บริหารและ
ปลอบบ ารุงขวัญผู้ป่วย
หรือผู้ประสบอุบัติภัยให้
ได้รับการบรรเทา 
๒. เพ่ือเสริมขวัญและ
สร้างก าลังใจแก่บุคลากร
ทุกฝ่าย 

เชิงปริมาณ 
๑.บุคคลากรร้อยละ ๘๕ 
พึงพอใจในสวัสดิการที่
สถานศึกษามอบให้ 
๒.ผู้ป่วยหรือผู้ประสบ
อุบัติภัยได้รับการเยี่ยม
เยือนและความช่วยเหลือ
เบื้องต้นทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
-บุคลากรตระหนักใน
ความอาทรของฝ่าย
บริหาร ท าให้เกิดขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพขององค์กร 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓.๑๒ กิจกรรมจัดมอบ
เครื่องแบบบุคลากร 

๑. เพ่ือเสริมสร้างระเบียบ
วินัยในองค์กร 
๒. เพ่ือจัดเป็นสวัสดิการ

เชิงปริมาณ 
๑.บุคคลากรร้อยละ ๘๕ 
พึงพอใจในสวัสดิการ 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น



แก่บุคลากรในโรงเรียน ๒.บุคลากรทุกฝ่ายได้รับ
เครื่องแบบตรงตาม
ลักษณะงานที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
-บุคลากรแต่งกายอย่าง
เป็นระเบียบถูกต้อง
เหมาะสมตามกาลเวลา
และโอกาสที่สถานศึกษา
ก าหนด 

สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

๓.๑๓ กิจกรรมจัดบริการ
ตรวจสุขภาพบุคลากร 
 

๑. เพ่ือตรวจร่างกายของ
บุคลากรทุกฝ่ายให้มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
๒. เพ่ือแสดงถึงความห่วง
อาทรของฝ่ายบริหารและ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
 

เชิงปริมาณ 
๑.บุคคลากรร้อยละ ๘๕ 
พึงพอใจในสวัสดิการที่
สถานศึกษาจัดให้ 
๒.บุคลากรทุกฝ่ายได้รับ
การตรวจสุขภาพปีละหนึ่ง
ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
-บุคลากรทุกฝ่ายมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
สุขภาพจิตดี มีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓.๑๔ กิจกรรมส่งเสริมครู
ให้ได้รับรางวัลจากการ
ปฏิบัติหน้าที่และ
ประชาสัมพันธ์ความดี 

๑. เพ่ือส่งเสริมครูให้แสดง
ความรู้ความสามารถเต็ม
ศักยภาพ และสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์คุณ
ความดีให้เป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ 
-ครูร้อยละ ๘๕ พึงพอใจที่
สถานศึกษาส่งเสริมครูที่
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ศักยภาพให้ได้รับรางวัล
จากหน่วยงานนอก
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูที่ได้รับรางวัลเกิด

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 



 ความภูมิใจในผลงานและ
มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานเต็มก าลัง
ความสามารถ 
๒. ผลของการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือน
ร่วมงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๘ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน
และการจัดการทาง
การศึกษาของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
น าความคิดริเริ่มวิธีการ
ใหม่ๆ มาพัฒนาปรับปรุง 
และเผยแพร่ แนะน าให้
บุคลากรในสถานศึกษา
น าไปปรบัใช้พฒันาผู้เรียน 
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
น าความรู้ความสามารถ มา
ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารทุกคนเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ น ามาพัฒนาปรับปรุง
ระบบการจัดการ
สถานศึกษา และเผยแพร่ 
แนะน าให้บุคลากรใน
สถานศึกษาน าไปปรับใช้
พัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอเชิง
คุณภาพ 
๑. ผู้บริหารน าความรู้
ความสามารถมาใช้ในการ
บริหารงานและการพฒันา

มาตรฐานที่ ๘  
   ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
   ผู้ บ ริ ห า รมี วิ สั ยทั ศน์ 
ภาวะผู้น า และความคิด
ริ เ ริ่ มที่ เ น้ นการ พัฒนา
ผู้เรียน 
 



 
 
๑.๑กิจกรรมการวางแผน
และก าหนดทิศทางพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑. เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร
วิ เคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อ
น ามา ใช้ ในการวางแผน
พัฒนา และก าหนดทิศทาง
ของการพัฒนาการศึกษา
และคุณภาพของผู้เรียน 
๒. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมี
แผนพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
น า ไ ป ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิผล โดยมีระบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
แบบมี ส่ วน ร่ วมระหว่ า ง 
ผู้ เ รี ยน  ผู้ ปกครอง  และ
ชุมชน 

สถานศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 
 
เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วน
ร่วม สนับสนุน และส่งเสริม 
ในการวางแผนและก าหนด
ทิศทางพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน  
เชิงคุณภาพ  
๑. ผู้บริหารสามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศตา่งๆ และ
ก าหนด 
ทิศทางเพื่อน ามาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.๒ กิจกรรมการศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และส่งเสริม
ความสามารถในการเป็น
ผู้น าทางวิชาการ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร
จัดกิจกรรมการศึกษาดู
งาน และน าความรู้ 
เทคนิค วิธีการใหม่ๆมาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ครูมีความคิดริเริ่ม น า
เทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้
และให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรครูมีความคิดริเริ่ม 
น าเทคนิควิธีการใหม่ๆมา
ใช้และให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารจัดกิจกรรม
การศึกษาดูงาน และน า
ความรู้ เทคนิค วิธีการ
ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

 



๒. โครงการส่งเสริมการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ตามแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร
น าข้อมูลผลการประเมิน
และผลการวิจัยในการ
พัฒนาหรือปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา 

 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารน าข้อมูลผล
การประเมินและ
ผลการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 
๙๐มาใช้ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาและการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารบริหารงาน
แบบมี 
ส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๘  
   ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
    ผู้บริหารใช้หลัก 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผล 

 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๒.๑ กิจกรรมการก าหนด
นโยบายในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑. เพื่อส่งเสริมการก าหนด
นโยบายการพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน ด าเนินการ
ตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงพัฒนา โดยใช้ข้อมูล
ผลการประเมินประ
ผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการการบรหิาร
จัดการสถานศึกษา 
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
สามารถบริหารงานอย่างมี
ส่วนร่วมและจัดการงานด้าน
วิชาการเพื่อการพัฒนา
การศึกษา            
 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารทุกคนสามารถ
บริหารงานอย่างมีสว่นร่วม
และจัดการงานด้านวิชาการ
เพื่อการพัฒนาการศกึษา            
เชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีการก าหนด
นโยบายการพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน ด าเนินการ
ตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงพัฒนา โดยใช้ข้อมูล
ผลการประเมินประ
ผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการการบรหิาร
จัดการสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการ
และการจัดการ 

๓. โครงการการบริหารจัด
การศึกษาตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี 

๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารสามารถบริหาร

มาตรฐานที่ ๘  
   ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่อย่าง



 ในแผนปฏิบัติการ จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ ๙๐ของจ านวน
โครงการและกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารท างานรว่มกับผู้ที่
เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนรว่มใน
การก าหนดเป้าหมายร่วม
รับผิดชอบด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ มีการนิเทศ 
ติดตาม ก ากับ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
และสร้างขวญัก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนือ่ง 

มีประสิทธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผล 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓ 
   ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏบิัติการ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓.๑ กิจกรรมการนิเทศ 
ติดตาม ก ากับ และ
ประเมินผลการด าเนิน 
งานและสร้างขวัญก าลัง 
ใจในการปฏิบัติงาน 

๑. เพ่ือสนับสนุนให้
ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการศึกษาให้บรรลุ
ตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี                            
และน าการประเมินผลการ
ด าเนินงานไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการ
บริหารจัดการ 
สถานศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร
สร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ ๙๐ของจ านวน
โครงการและกิจกรรม ที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารมีการนิเทศ 
ติดตาม ก ากับ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
และสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

๔. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 
 

๑เพ่ือส่งเสริมผู้บริหาร
บริหารงานด้วยหลักการ
กระจายอ านาจ 
๒ เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้
มีความรู้ความเข้าใจ มี
ความสามารถและมีส่วน

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรร้อยละ 
๙๐มีความรู้ความเข้าใจมี
ความสามารถและมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที่ ๘  
   ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
   ผู้บริหารส่งเสริมและ



ร่วมในการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครอบคลุมทั้ง ๔ด้านของ
สถานศึกษา 

 
 

ครอบคลุมทั้ง ๔ด้านของ
สถานศึกษา  
เชิงคุณภาพ  
๑. สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานแบบกระจาย
อ านาจอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๔.๑ กิจกรรมการวางแผน
งาน โครงการ หรือ
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้
สถานศึกษามีแผนงาน
โครงงานหรือกิจกรรมเพ่ือ
การส่งเสริมและการ
พัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารทุกคนร่วมกัน
วางแผนงานโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีงาน
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 

๔.๒ กิจกรรมเผยแพร่ให้
ความรู้แก่บุคลากรเพ่ิม
เพ่ือศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์เพ่ือน ามา
เพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ในสถานศึกษาได้รับพัฒนา
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 
และให้เห็นถึงศักยภาพ 
และสามารถดึงศักยภาพ
ของตนเองมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่ามี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรได้รับความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์
เพ่ือน ามาเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรในสถานศึกษา
ได้รับพัฒนาสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่อง และให้เห็น
ถึงศักยภาพ และสามารถ
ดึงศักยภาพของตนเองมา
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่า
มีประสิทธิภาพ 

 

 
 



 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๔.๓ กิจกรรมแผนภูมิการ
จัดโครงสร้างองค์กร 
 

๑.  เพ่ือส่งเสริมการ
กระจายอ านาจโดยการ
มอบหมายงานให้บุคลากร
ตรงตามความรู้และ
ศักยภาพของบุคคล 
 

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรทุกคนเป็นผู้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีแผนภูมิ
การจัดโครงสร้างองค์กรที่
เน้นการกระจายอ านาจ
ให้แก่บุคลากรได้ตรงตาม
ศักยภาพ 

 

๔.๔ กิจกรรมจัดท า
รายงานประจ าปีของ
โรงเรียน 

๑. เพ่ือสะท้อนภาพ
ความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ภายใต้บริบทอัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  
๒. เพ่ือน าเสนอผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในรอบปีที่
ผ่านมาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 
๓. เพื่อเป็นฐานข้อมูลของ
สถานศึกษาในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในปีต่อไป
และเป็นฐานข้อมูลส าหรับ
รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษาสามารถ
สะท้อนภาพความส าเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา ภายใต้
บริบท อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
อย่างเด่นชัดในรายงาน
ประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 
๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีรายงาน
ประจ าปีซึ่งสามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลของสถานศึกษา
ในการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในปีต่อไปและ
เป็นฐานข้อมูลส าหรับ
รองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐาน



(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕. โครงการส่งเสริมให้
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ประเมินการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๑   เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน มสี่วน
ร่วมในการประเมิน
การศึกษาของสถานศึกษา 
ทั้ง ๔ด้านของสถานศึกษา 
๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึง
พอใจการบริหารจัด
การศึกษาทั้ง๔ ด้านของ
สถานศึกษา                                                                                                                                      

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน รวมเฉลี่ยมากกว่า
ร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ
การบริหารจัดการศึกษาทั้ง 
๔ด้านของสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ 
ชุมชน มีส่ วนร่ วมในการ
ป ระ เมิ น ก า รศึ กษ าขอ ง
สถานศึกษา    

มาตรฐานที่ ๘ 
   ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๕.๑ส ารวจความพึงพอใจ
ชุมชน ต่อผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
 

๑. เพื่อสะท้อนภาพ
ความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา ภายใต้
บริบทอัตลักษณ ์
และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
๒. เพื่อน าเสนอผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรอบปีทีผ่่าน
มาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานตน้
สังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
๓. เพื่อเป็นฐานข้อมูลของ
สถานศึกษาในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในปีต่อไป
และเป็นฐานข้อมูลส าหรับ
รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษาสามารถ
สะท้อนภาพความส าเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา ภายใต้
บริบท อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
อย่างเด่นชัดในรายงาน
ประจ าปี คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษามีรายงาน
ประจ าปีซึ่งสามารถใช้เปน็
ฐานข้อมูลของสถานศึกษา
ในการจัดท าแผนพฒันาการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในปีต่อไปและ
เป็นฐานข้อมูลส าหรับรองรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก      

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๖. โครงการผู้บริหาร
พัฒนางานด้านวิชาการ
และการจัดการศึกษา

๑  เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางด้าน

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารน าผลวจิัยและ
ผลการประเมิน ร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๘  
    ผู้บริหารปฏิบัติ 
งานตามบทบาทหน้าที่



อย่างเต็มศักยภาพ 
 

วิชาการของผู้บริหาร 
๒ เพ่ือส่งเสริมการเลือกใช้
สื่อการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
โดยมีการติดตามก ากับ 
ประเมินและน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ
ผู้บริหาร 

๙๐ ไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุงคุณภาพ
สถานศึกษาเพ่ือประโยชน์
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เชิงคุณภาพ 
๑.ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทและหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่องตามภารกิจอย่าง
เต็มความสามารถและเต็ม
เวลาท าการ 
 

อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ 
    ผู้บริหารให้ค า 
แนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

๖.๑ กิจกรรมนิเทศและให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ 
 

๑.  เพ่ือส่งเสริมระบบการ
นิเทศสู่การพัฒนางานด้าน
วิชาการและการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพ  
๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตนเองเพ่ือการ
ปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นทั้งใน
ด้านงานบริหารและงาน
สอน 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารทุกคนสามารถ
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการทัง้การพัฒนาและ
การใช้หลักสูตรสถาน ศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ การสร้าง 
การพัฒนา และการเลือกใช้
สื่อการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรพัฒนาตนเอง
เพื่อการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึน้
ทั้งในด้านงานบริหารและ
งานสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๖.๒ กิจกรรมติดตาม
ก ากับ ประเมิน และน าผล
ประเมินไปพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

๑.  เพ่ือส่งเสริมระบบการ
ติดตามก ากับ ประเมิน 
และน าผลประเมินไป
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตนเองเพ่ือการ
ปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นทั้งใน
ด้านงานบริหารและงาน
สอน 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารน าผลติดตาม
ก ากับ ประเมินและผลการ
ประเมิน ร้อยละ ๙๐ ไป
พัฒนาหรือปรับปรุง
คุณภาพสถานศึกษาเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
เชิงคุณภาพ 

 



 ๑. ผู้บริหารเอาใจใส่การ
จัดการศึกษา มีการติดตาม
ก ากับ ประเมิน และน าผล
ประเมินไปพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  

อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาการ
ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ            
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ตามท่ีระเบียบก าหนดเป็น
อย่างดี 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาท น าไปสู่การ
พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตาม
บทบาทหน้าที่ น าไปสู่การ
พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 
๙๐  
เชิงคุณภาพ 
๑. คณะกรรมการ

มาตรฐานที่ ๙  
   คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
   คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบ



 ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

สถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ตามท่ีระเบียบก าหนดไว้
เป็นอย่างดี 

ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๒. โครงการก ากับติดตาม 
ดูแล การด าเนิน 
งานการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถาน 
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  เพ่ือส่งเสริมให้
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาส่งเสริม
กิจการของสถานศึกษา
ตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ที่ก าหนด  
๒. เพ่ือส่งเสริมให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน   และ ให้
ความเห็น ข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา  ก ากับ  
ดูแล   ติดตาม
กระบวนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนา 

เชิงปริมาณ 
๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษาสามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความเห็นข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนกระ
บวนการปฏิบัติงานของ
สถาน 
ศึกษาก ากับ ดูแล ติดตาม
กระบวนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนา 
ปรับปรุงคุณภาพ 
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 
๙๐  
เชิงคุณภาพ 
๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ของ

มาตรฐานที่ ๙  
   คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
   คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
 
 
 



 
 
 
 

ปรับปรุงคุณภาพ
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย
ก าหนด 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑.  เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้ปกครองและชุมชน  
ร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจต่อการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

มาตรฐานที่ ๙  
   คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
   ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๑๐สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๑. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรท้องถิ่น 
๑.๑ กิจกรรมการจัดท า
โครงสร้างหลักสูตรให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง ๒๕๕๑    
 
 
 

๑. เพ่ือครูผู้สอนจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
๒๕๕๑ 
๒. เพ่ือครูผู้สอนจัดท า
โครงสร้างหลักสูตรให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง ๒๕๕๑ 

เชิงปริมาณ 
-หลักสูตรทุกช่วงชั้นมีการ
พัฒนาการใช้ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
-ครูผู้สอนพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดี 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตามตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
หลักสูตรสถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ 
และ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑.๒ งานวิเคราะห์
หลักสูตรเพื่อจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือครูผู้สอนจัดการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
๒. เพ่ือน าผลการวิเคราะห์
พัฒนาหลักสูตรมาจัด
กิจกรรมใน              
การเรียนการสอน 
 

เชิงปริมาณ 
-หลักสูตรสถานศึกษาทุก
ช่วงชั้นได้มีการวิเคราะห์
พัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สอดคล้อง
กับท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
-ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์
พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับท้องถิ่นและ
น าไปใช้ในสถานศึกษาการ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตามตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
หลักสูตรสถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ 
และ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๑. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรท้องถิ่น 
๑.๓ กิจกรรมการประเมิน
การใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้ประเมินการใช้
หลักสูตร 
๒. เพ่ือน าข้อมูลการ
ประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร 
๓. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
-หลักสูตรทุกกลุ่มสาระ                
การเรียนรู้ได้รับการ
ประเมินการใช้หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
-ครูผู้สอนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตามตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
หลักสูตรสถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

๑.๔ กิจกรรมนิเทศ 
ติดตาม การจัดท ารายวิชา
พ้ืนฐานและเพ่ิมเติม
เป็นไปตามล าดับ                
ความยากง่าย 
 
 
 

๑. เพ่ือนิเทศ ติดตามการ
จัดท ารายวิชาพ้ืนฐานและ
เพ่ิมเติมเป็นไปตามล าดับ
ความยากง่าย 
๒. เพ่ือจัดท ารายวิชา
พ้ืนฐานและเพ่ิมเติมเป็นไป
ตามล าดับความยากง่าย 

เชิงปริมาณ 
-ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ มี
ความรู้ความเข้าใจและรับ
นิเทศ ติดตามการจัดท า
รายวิชาพ้ืนฐานและ
เพ่ิมเติมเป็นไปตามล าดับ
ความยากง่าย 
เชิงคุณภาพ 
-การจัดท ารายวิชาพ้ืนฐาน
และเพ่ิมเติมเป็นไป
ตามล าดับความยากง่ายมี
ประสิทธิภาพ และครู
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตามตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
หลักสูตรสถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๑.๕ งานบูรณาการสภาพ
ปัญหาและความต้องการ

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ



ของท้องถิ่นในรายวิชา
ต่างๆ ตามจุดเน้นจุดเด่น
ของสถานศึกษา 

สถานศึกษากับชุมชนใน
ท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ 
๒. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ตามท่ีท้องถิ่น
ต้องการ 
๓. เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 

ได้รับการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนตามความ
ต้องการของท้องถิ่นเป็น
รายวิชาต่างๆ ตามจุดเน้น
จุดเด่นของสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีต่อ
สถานศึกษาและท้องถิ่นของ
ตน สามารถน าความรู้มา
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
หลักสูตรสถานศึกษา
มีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ 
และ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 
 

๑. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับกลักสูตรท้องถิ่น 
๑.๖ กิจกรรมนิเทศ 
ติดตาม และปรับปรุงการ
จัดท าหลักสูตร 

๑. เพ่ือนิเทศติดตามการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
๓. เพ่ือปรับปรุงการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
-หลักสูตรสถานศึกษา ได้รับ
การนิเทศ ติดตาม และ
ปรับปรุงการจัดท าหลักสูตร
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
-ครูน าผลการนิเทศ ติดตาม 
การใช้หลักสูตรมาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
หลักสูตรสถานศึกษา
มีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ 
และ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 
 
 
 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๒. งานจัดรายวิชาเพ่ิมเติม
ที่หลากหลาย 
๒.๑ กิจกรรมการเลือก
เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตาม 
ความถนัดของผู้เรียน 
 
 
 

๑. เพ่ือส ารวจความ
ต้องการของผู้เรียนในการ
จัดกิจกรรม                  
การเรียนการสอน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของตน 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ 
เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการจัด             
การเรียนรู้ด้วยตนเองใน

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่



รายวิชาเพ่ิมเติมที่นักเรียน
เลือกเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความ
ถนัดความสามารถ
และความสนใจ 

๒. งานจัดรายวิชาเพ่ิมเติม
ที่หลากหลาย 
๒.๒ กิจกรรมการจัดท าผล
การเรียนรู้ของรายวิชา
เพ่ิมเติมสนองจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
 

๑. เพ่ือเป็นการพัฒนาและ
ตอบสนองความต้องการ 
รวมถึงความถนัดของ
ผู้เรียน 
๒. เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
สัมฤทธิผลทางการเรียนดี
ขึ้น 

เชิงปริมาณ 
-ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ เลือก
จัดท าผลการเรียนรู้รายวิชา
เพ่ิมเติมสนองจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
-ครูสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการจัดท า
ผลการเรียนรู้ในรายวิชา
เพ่ิมเติมที่นักเรียนเลือกเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความ
ถนัดความสามารถ
และความสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือสนอง
ความต้องการและ                
ความถนัดของผู้เรียน 
๓.๑ กิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนเลือกชุมนุมตาม
ความสามารถและความ
ถนัดของตน 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้ตามความถนัดของ
ตนเอง คิดเป็น ท าเป็น 
และแก้ปัญหาเป็น  
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ท างานเป็นกลุ่ม กล้าแสดง
ความคิดเห็น และมี
ความคิดริเริ่ม 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาความรู้ของตน และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนทุกคนได้รับความรู้
ในการจัดการเรียนการสอน
ตามความถนัดของผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถของตนใน               
การส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ความถนัดของผู้เรียน 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความ
ต้องการ
ความสามารถความ
ถนัด  และ  ความ
สนใจของผู้เรียน 



๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และอยู่อย่างพอเพียง  
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
ได้แสดงออกถึงการด ารง
รักษาไว้ในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ 
ขึ้นไปได้ร่วมกิจกรรมอัน
ภาคภูมิใจในการรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีใน
การเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และมีอุปนิสัยพอเพียง 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง   
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสิรมและ
ตอบสนองความ
ต้องการ
ความสามารถความ
ถนัด  และ  ความ
สนใจของผู้เรียน 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมการ
ท าประโยชน์เพื่อชุมชน
และสังคม 
 
 
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังการท างาน
เป็นกลุ่มตามแบบแผน มี
ขั้นตอน 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีจิตส านึกท่ีดีพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
๓. เพ่ือส่งเสริมการท างาน
ที่ไม่ต้องมีผลประโยชน์ 
รู้จักแบ่งปันอย่างมีน้ าใจ 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ 
ขึ้นไปให้ความร่วมมือในการ
ท าประโยชน์เพื่อชุมชนและ
สังคม 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีจิตอาสา
ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน 
มีน้ าใจท าประโยชน์เพื่อ
ชุมชนและสังคม 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความ
ต้องการ
ความสามารถความ
ถนัด  และ  ความ
สนใจของผู้เรียน 

๔. โครงการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๔.๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๒. เพ่ือให้การเรียนรู้ของ
นักเรียนได้รับผลสัมฤทธิ์
และมีความเข้าใจใน
เนื้อหามากยิ่งข้ึน 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ ได้
พัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีทักษะใน                                 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  



การแสวงหาความรู้ สนใจใฝ่
รู้ และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนรู้จักการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๔.๒ กิจกรรมการจัดท า
โครงงาน 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
ได้รู้ขั้นตอนในการท า
โครงงานในวิชาต่างๆ 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
ได้พัฒนาการท างานเป็น
ทีม 
๓. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
น าทักษะการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ 
ขึ้นไปให้ความสนใจและ
ร่วมมือใน การจัดท า
โครงงาน 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้ในวิธีการท าโครงงาน 
และการร่วมมือกันในการ
ท างานเป็นกลุ่ม และ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๔.๓ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ในสถานการณ์จริง 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
ได้รู้ขั้นตอนในการปฏิบัติ
จริง 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
ได้พัฒนาการเรียนรู้จาก
ทักษะการฝึกปฏิบัติ 
๓. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
น าทักษะไปใช้ประโยชน์ใน                 
การเรียน 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ 
ขึ้นไปมีทักษะการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนได้เรียนรู้ในการ
ท างานเป็นกลุ่ม การท างาน
อย่างมีขั้นตอน มีทักษะการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
สามารถน าความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาผลการเรียนได้ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๔. โครงการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๔.๔ กิจกรรมการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้ครูได้รู้
ขั้นตอนในการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้ครูได้
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักเรียน 
๓. เพ่ือปลูกฝังให้ครูน า
วิจัยที่ท าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนา  การเรียนการ
สอน 

เชิงปริมาณ 
-ครูผู้สอนทุกคนท าวิจัยใน           
ชั้นเรียนได้ 
เชิงคุณภาพ 
-ครูผู้สอนน าผลการวิจัยมา
ใช้ในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๕. โครงการนิเทศการสอน 
๕.๑ งานสังเกตพฤติกรรม
การสอน 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัด
กระบวนการสอนที่เน้น
กระบวนการในรูปแบบ
ต่างๆ 
๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
ในการจัดการเรียนการ
สอนและปรับปรุงการสอน
ให้ดียิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ 
-ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการสอนใน
รูปแบบต่างๆ ได้สอดคล้อง
กับศักยภาพของนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
-ครูผู้สอนมีพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีผล
ท าให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๕.๒ กิจกรรมการนิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียน
การสอน 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการในรูปแบบ
ต่างๆ 
๒. เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูในการจัดการ
เรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
-ครูผู้สอนทุกคนได้รับ                 
การนิเทศ ติดตามการจัด           
การเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
-ครูมีความรู้ความเข้าใจใน               
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นกระบวนการในรูปแบบ
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 
นิเทศภายในก ากับ  
ติดตามตรวจสอบ
และน าไปปรับปรุง
การเรียน  การสอน  
อย่างสม่ าเสมอ 

๕.๓ กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียน                
การสอน 

๑. เพ่ือให้ครูสามารถ
ปรับปรุง   การจัดการ
เรียนการสอนได้เหมาะสม
กับนักเรียน 
๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
ใน             การจัดการ
เรียนการสอน 
 
 

เชิงปริมาณ 
-ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นกระบวนการใน
รูปแบบต่างๆ และสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนได้ 
เชิงคุณภาพ 
-ครูมีความรู้ความเข้าใจใน             
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นกระบวนการในรูปแบบ
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนให้สูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 
นิเทศภายในก ากับ  
ติดตามตรวจสอบ
และน าไปปรับปรุง
การเรียน  การสอน  
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๕. โครงการนิเทศการสอน ๑. เพ่ือให้ครูได้จัดกิจกรรม เชิงปริมาณ มาตรฐานที่ ๑๐ 



๕.๔ กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการสอนที่
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสอนที่หลากหลายโดย
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระต่างๆ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เกิด
การเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 

-ครูร้อยละ๘๕.๐๐ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลายและเหมาะสม
กับผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
-ครูมีการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างสม่ าเสมอ ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีข้ึน 

ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 
นิเทศภายในก ากับ  
ติดตามตรวจสอบ
และน าไปปรับปรุง
การเรียนการสอน 
อย่างสม่ าเสมอ 

๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๖.๑ กิจกรรมส่งเสริม             
การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้าน
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้มีความตั้งใจรับผิดชอบ
ในการท างาน และ
พยายามท างานให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงการเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน 
นักเรียน และชุมชนได้
อย่างเหมาะสม 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ 
ได้รับ   การดูแลช่วยเหลือ
ด้านวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีจิตส านึกใน                    
การปฏิบัติตนเอาใจใส่ต่อ          
การเรียน และมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ 
จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๖.๒ กิจกรรมการส ารวจ
ข้อมูลเป็นรายบุคคล 
 
 
 

๑. เพ่ือส ารวจข้อมูลของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

เชิงปริมาณ 
-ข้อมูลของนักเรียนร้อยละ 
๘๕.๐๐ น ามาใช้ในการพฒันา
ศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
-มีการน าข้อมูลของนักเรียน

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตามตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชีท้ี่ ๖ 



เป็นรายบุคคลมาใช้ใน                
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียนได้ 

จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน 

๖.๓ กิจกรรมการคัดกรอง
และจ าแนกผู้เรียนเป็นราย
กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือคัดกรองและ
จ าแนกนักเรียนเป็นราย
กลุ่ม 
๒. เพ่ือให้ครูผู้สอน
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ 
ได้รับการคัดกรองและจ าแนก
นักเรียนเป็นรายกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนได้มีการแสดงออกถึง
การเป็นแบบอยา่งที่ดี แก่
ตนเองและสมาชิกภายในกลุ่ม
ของตนเพิ่มมากขึ้นและ
สามารถพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของตนได ้
 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตามตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชีท้ี่ ๖ 
จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน 

๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  
๖.๔ กิจกรรมการป้องกัน 
แก้ไข และพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
 
 

๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนด้าน                
การเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
๒. เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไข
นักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
เรียน 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๖.๘๐ 
สามารถแก้ไขและป้องกัน 
ตลอดทั้งพัฒนาการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนได้มีการแก้ไขและ
ป้องกัน ตลอดทั้งพฒันาใน
การเรียนรู้ สามารถน าความรู้
มาพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รกัเรียนรู้ และ
พัฒนาตามตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 

เต็มศักยภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการรักษ์ลาซาล 
 
 
 
 
 

๑. โรงเรียนมีอาคาร
สถานที่ในสภาพที่มั่นคง 
แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ของครู 
๒. โรงเรียนมีสถานที่
พร้อมในด้านการบริการ
ชุมชน นักเรียนและครูมี

๑. ร้อยละ ๘๕.๐๐ ของ
สถานศึกษา มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียน มีความมั่นคง 
สะอาด ปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก
พอเพียงอยู่ในสภาพใช้
การได้ดี 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 



ส่วนร่วมในการพัฒนาดูแล
ความสะอาดของอาคาร
สถานที่ 

 

๒. โครงการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่สะอาด
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

๑.เพ่ือเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่สะอาด
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
๒. นักเรียนมีความสุขใน
การเรียนและมีประสิทธิ
พลในการเรียนที่ดีข้ึน 
๓. นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี แข็งแรงและ
ปลอดจากโรคระบาด
ต่างๆ 

๑. ร้อยละ ๘๕.๐๐ ของ
สถานศึกษามีการจัด
บรรยากาศและจัดสภาพ 
แวดล้อมที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ มีความ
ปลอดภัย ร่มรื่น  สวยงาม   
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการอบรมและ
จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย 

๑. เพ่ือป้องกันอัคคีภัย
และสร้างความมั่นใจใน
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือจัดระบบรักษา
ความปลอดภัยในโรงเรียน
ให้มีมาตรฐานขึ้น 
 

๑. ร้อยละ ๘๕.๐๐ มีการ
จัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขอนามัย 
และความปลอดภัยของ
ผู้เรียน    
 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ 

๔. โครงการห้องสมุดเพ่ือ 
การเรียนรู้ 

๑. เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านและการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

๒. เพ่ือให้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่แท้จริง 
๓. เพ่ือให้ห้องสมุดมีการ
พัฒนา และงานด้าน
บริการด าเนินไปได้ด้วยดี
เป็นที่ประทับใจ และพึง

๑. ร้อยละ๘๕.๐๐จัดให้มี
ห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อ 
และเทคโนโลยี  
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน 
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ 



พอใจแก่ผู้มาใช้บริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการจัดท า
แผนพัฒนาโรงเรียน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๑.๑ งานจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
(งานฝ่าย) 

๑.  เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติ
งานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา  

๒๕๕๕ 
๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกฝ่ายมี
เป้าหมายที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับธรรมนูญ
โรงเรียนที่ก าหนดใช้ ๓ ปี/
วาระ 

เชิงปริมาณ 
-บุคลากรทุกฝ่ายให้
ความร่วมมือในการ
จัดท าแผนพัฒนา
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
-แผนพัฒนาโรงเรียนมี
ความถูกต้อง ชัดเจน 
บุคลากรสามารถปฏิบัติ
ตามแผนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๒ 

๒. โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายใน 
๒.๑ งานติดตาม 
ตรวจสอบการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา(งานฝ่าย) 

๑.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๒. เพ่ือการบริหารจัดการ      
ด้านผู้เรียน  ด้านครู  ด้าน

การบริหารจัดการงานตาม 
แผนภูมิโครงสร้างเกิด 
ประโยชน์สูงสุดตามแผนการ

ศึกษาชาติ 
๓. เพ่ือผ่านการประเมิน
คุณภาพภายในจาก สช. 

เชิงปริมาณ 
-บุคลากรร้อยละ 
๘๕.๐๐ ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานเป็น
อย่างดี 
เชิงคุณภาพ 
-โรงเรียนลาซาล ได้รับ
การตรวจรับรองคุณภาพ
ทางการศึกษาทุก
มาตรฐานตัวบ่งชี้ใน 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๓ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๔ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๕ 



และคุณภาพภายนอกจาก 
สมศ. ทุกตัวบ่งชี้ในระดับดี 
– ดีมาก 

ระดับดี – ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
โครงการรายงาน
ประสิทธิผลของโรงเรียน๑ 
งานจัดท ารายงานประจ าปี
(งานฝ่าย) 
 

๑  เพ่ือบุคลากรทุกฝ่ายได้รั 
การประเมินคุณภาพของ

การด าเนินงานภายในฝ่าย 
๒ เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่าย

ไดป้ร     ประเมินคุณภาพงาน 
โครงการ และกิจกรรมเพ่ือ 
การพัฒนาต่อไป 
๓ เพ่ือรายงานให้คณะ 
ผู้บริหารคณะกรรมการฝ่าย 
และหน่วยงานภายนอก 
รับทราบการปฏิบัติงานใน 
แต่ละปีการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
-บุคลากรร้อยละ 
๘๕.๐๐สามารถ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
เชิงคุณภาพ 
-บุคลากรทุกฝ่าย
สามารถปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายของโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทุกมาตรฐานอยู่ในระดับ
ดี – ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๖ 

๑. งานจัดท าตาราง
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ทุกระดับชั้น 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความใฝ่
เรียนใฝ่รู้ทุกกลุ่มสาระวิชา 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนจ าแนกตามรายวิชา 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๐.๐๐ 
มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรและ
ผ่านเกณฑ์ที่  โรงเรียน
ก าหนดในระดับ ๓ ขึ้น
ไป 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อหาทุกกลุ่ม
สาระวิชา และมี
ผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ 
ทุกกลุ่มสาระวิชา 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ – ๖ 

 
 
 
 



 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๒. งานสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย
(GPAx)ของนักเรียน ชั้น 
ป.๓  ป.๖  ม.๓  ม.๖ 
 

๑. เพ่ือจัดท าสถิติ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยของ
นักเรียนระดับ ป.๓,ป.๖,ม.
๓,ม.๖ 
๒. เพ่ือรายงานต่อฝ่าย
วิชาการให้พัฒนาผู้เรียน
ต่อไป 

เชิงปริมาณ  
-นักเรียนร้อยละ ๘๐.๐๐
ของผู้จบหลักสูตรมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ท่ีทาง
โรงเรียนก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีความพร้อม
ทางการเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจ และผ่าน
เกณฑ์การวัดคุณภาพ
ทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ – ๖ 

๓.งานสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยจ าแนก
ตามรายวิชา (GPA) ของ
นักเรียนชั้น ป.๓  ป.๖  ม.
๓  ม.๖ 

๑. เพ่ือจัดท าสถิติ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยจ าแนก
ตามรายวิชาของนักเรียนชั้น 
ป.๓ , ป.๖, ม.๓ , ม.๖ 
๒. เพ่ือรายงานต่อฝ่าย
วิชาการให้พัฒนาผู้เรียน
ต่อไป 

เชิงปริมาณ  
-นักเรียนร้อยละ ๘๐.๐๐
ของผู้จบหลักสูตรมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยจ าแนกตามรายวิชา
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีทาง
โรงเรียนก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีความพร้อม
ทางการเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา และผ่าน
เกณฑ์การวัดคุณภาพ
ทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ – ๖ 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ



คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สถานศึกษา 
(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

๑. งานสรุปผลการ
ประเมินผลการเรียนรวบ
ยอดระดับชาติ(O – NET) 
ชั้น ป.๖  ม.๓ และ ม.๖  
และผลการทดสอบ LAS 
ของนักเรียนชั้น ป.๒  ป.๕ 
และ ม.๒ 
 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบมีคะแนนเฉลี่ย
จ าแนกตามรายวิชาสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพทางการ
ศึกษาตามแนวทางการจัด
การศึกษาในระดับตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
-ผู้เรียนร้อยละ ๘๐.๐๐ 
ขึ้นไปมีผลการทดสอบมี
คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตาม
รายวิชาสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติ 
เชิงคุณภาพ 
-นกัเรียนได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ทางการศึกษาตามที่
ก าหนดใน
พระราชบัญญัติ 
การศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ – ๖ 

๑. งานจัดเก็บผลสัมฤทธิ์
ทาง การเรียนด้านการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์ฯ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน 

๑. เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทางด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์ฯ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน 
๒. เพ่ือบุคลากรทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการ
เรียน ทางการเรียนทางด้าน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ฯ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
การประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียนให้นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๐.๐๐ 
มีผลการประเมิน
ทางด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์ฯ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และการ
ประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์ฯ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และการ
ประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนด 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ – ๖ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑. งานจัดท าข้อมูล
เปรียบเทียบ อัตราเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จ าแนกตามรายวิชาปี

๑. เพ่ือจัดท าข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบอัตราเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จ าแนกตามรายวิชา 

เชิงปริมาณ 
-อัตราเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจ าแนกตาม
รายวิชามีการพัฒนา

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ – ๖ 



การศึกษา๒๕๕๓- ๒๕๕๕  ๒. เพ่ือน าผลที่ได้ไปพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่สูงขึ้น 

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ 
-ครูน าข้อมูลไปพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
ที่สูงขึ้น 

๑. งานจัดท าข้อมูล
เปรียบเทียบ อัตราเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติ       
( O –NET ) ย้อนหลัง ๓ ปี 
ของนักเรียนชั้น ป.๖  ม.๓
และม.๖  
 

๑. เพ่ือจัดท าข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบอัตราเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จ าแนกตามรายวิชา 
๒. เพ่ือน าผลที่ได้ไปพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่สูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
-อัตราเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจ าแนกตาม
รายวิชามีการพัฒนา
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ 
-ครูน าข้อมูลไปพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
ที่สูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ – ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนา               
การเรียนรู้ของนักเรียน
จากแหล่งการเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา 
๑.๑ งานพัฒนาการเรียนรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีความรู้ในถิ่นก าเนิดของ
ตนเอง 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ความรู้หรือได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
น าความรู้ไปพัฒนาต่อยอด                       
การเรียนรู้ได้ 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความภาคภูมิใจในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้



 
 
 

เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเกิดความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 
 
 

ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

๑.๒ กิจกรรมทัศนศึกษา 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ดี 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
น าความรู้มาพัฒนาตนเอง 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้จากภายนอก
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีความรู้เพ่ิมเติม
จากการเรียนรู้ในต ารา
และได้รับประสบการณ์
ตรง สามารถน าความรู้มา
ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑ 
มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เก่ียวข้อง 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนา               
การเรียนรู้ของนักเรียน
จากแหล่งการเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา 
๑.๓ กิจกรรมส่งเสริม การ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง 
๓. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ อย่าง
หลากหลาย ท าให้นักเรียน
ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่



เกี่ยวข้อง 

๒. โครงการสานความรู้
ระหว่างโรงเรียน บ้าน 
และชุมชน 
๒.๑ กิจกรรมวันสื่อ
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
 

๑. เพ่ือให้ผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับทาง
โรงเรียนมากขึ้น 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ผูกพันระหว่างบ้านกับ
โรงเรียนมากขึ้น 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความคุ้นเคย และ
สนุกสนานเหมือนอยู่บ้าน
ของตนเอง 
 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
-ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีและร่วม
กิจกรรมกับทางโรงเรียน
เป็นอย่างดี 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 



๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประโยชน์และความ
สนุกสนานในกิจกรรมที่ได้
เรียนรู้ 
 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
แสวงหาความรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

๒. โครงการสานความรู้
ระหว่างโรงเรียน บ้าน 
และชุมชน 
๒.๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างชุมชนและ
โรงเรียนโดยกิจกรรมและ
สื่อเทคโนโลยี  
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่ยังยืน 
๓. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
กล้าคิด กล้าแสดงออก 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
ชุมชนและโรงเรียนโดย
กิจกรรมและสื่อเทคโนโลยี 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนน าความรู้ที่มีมา
ใช้ในการเรียนและใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และจุดเน้นที่ก าหนด 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการปลูกฝัง ๑. จัดให้นักเรียนได้ร่วม ด้านปริมาณ มาตรฐานที่ ๑๔ / 



วิสัยทัศน์ และปรัชญาของ
โรงเรียน 
 

กิจกรรมพัฒนา เสริมสร้าง
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
๒. ประเมินผลผู้เรียนปฏิบัติ
ตนได้ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของโรงเรียน 
 

- นักเรียนโรงเรียนลาซาล
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ได้เข้ารว่ม
กิจกรรมตามโครงการที่จัดท า
ขึ้น 
- นักเรียนใหค้วามร่วมมือ ใน
การด าเนินงานตามโครงการ
ที่ก าหนด 
- โครงการบรลุผลตาม
เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ 
-นักเรียนสามารถเข้ารว่ม
กิจกรรมด้วยความตั้งใจและ
สามารถปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา ของโรงเรียนไดเ้ป็น
อย่างดี  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

 

๒.โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

๑. จัดอบรม ปลูกฝังให้
นักเรียน ได้ปฏบิัติตาม
วิสัยทัศน์ และปรชัญาของ
โรงเรียนในด้านการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนลาซาล
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการที่
จัดท าขึ้น 
- นักเรียนให้ความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการที่ก าหนด 
- โครงการบรลุผลตาม
เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ 
-นักเรียนสามารถเข้ารว่ม
กิจกรรมด้วยความตั้งใจและ
ร่วมเดินรณรงคเ์ผยแพร่โทษ
ของยาเสพตดิ นักเรียนไม่ยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติดทุกชนิด 

มาตรฐานที่ ๑๔ / 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒  ผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ 

 

 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา และ 

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนา
สถานศึกษาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
๑.๑ กิจกรรมการจัดการ

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ 
๒. เพ่ือส่งเสริมการจัด

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๐เข้าร่วม
กิจกรรมและมีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา



เรียนการสอนในด้านการ
คิดวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนในด้านการคิด
วิเคราะห์อย่าง
หลากหลาย 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์อย่างหลากหลาย 
ซึ่งมีผลท าให้นักเรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้ มีทักษะ
การคิดอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๑.๒ กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนของนักเรียน 
 
 
 

๑. เพ่ือพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
๒. เพ่ือให้นักเรียนน า
ความรู้มาพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของตนให้ดียิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๐เข้าร่วม
กิจกรรมพิเศษอย่าง
หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ 
สามารถน าความรู้มาพัฒนา
ผลการเรียนของตนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๒ .  โ ค ร งก า รส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรม-จริยธรรม 
๒.๑กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
 
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีคุณธรรม-จริยธรรม 
๒. เพ่ือให้นักเรียนน า
ความรู้ด้านการเข้าค่าย
คุณธรรมไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๐  เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม
อย่างหลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
-นัก เรี ยนมีทักษะความรู้            
คว าม เข้ า ใ จส ามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ต อ บ ส น อ ง น โ ย บ า ย 
จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๒. โครงการส่งเสริม ๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน เชิงปริมาณ มาตรฐานที่ ๑๕ 



คุณธรรม-จริยธรรม 
๒.๒ กิจกรรมให้ในความรู้
ทางศาสนา 
 
 
 
 

มีคุณธรรม-จริยธรรม 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
น าหลักธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

-นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ทาง
ศาสนา 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีทักษะความรู้ใน
หลักธรรมค าสอนสามารถ
น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
๓.๑ กิจกรรมต่อต้าน          
ยาเสพติด 
 
 
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
ห่างไกลยาเสพติด 
๒. เ พ่ืออบรมให้ความรู้
โทษของยาเสพติดและ
ร่วมต่อต้านยาเสพติด 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๐  เข้า
ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพ
ติด 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนน าความรู้โทษของ
ยาเสพติดมาใช้ในการ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยา
เสพติด 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๓. โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
๓.๒ กิจกรรมร่วมขจัด         
ยาเสพติดกับชุมชน 

๑. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกใน
การร่วมขจัดยาเสพติดกับ
ชุมชน 
๒. เพ่ืออบรมให้ความรู้
โทษของยาเสพติดและวิธี
ป้องกันยาเสพติดอย่าง
สม่ าเสมอ 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๐  เข้า
ร่วมกิจกรรมร่วมขจัดยาเสพ
ติดกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีความรู้โทษของ            
พิษภัยยาเสพติด สามารถน า

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 



ความรู้มาใช้ในการป้องกัน
ตนเองและชุมชนให้ห่างไกล
จากยาเสพติด ได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๔. โครงการวางแผนชีวิต
สู่ความพอเพียง  
๔.๑ กิจกรรมออมทรัพย์ 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
รู้จักการใช้จ่ายเงินอย่าง
คุ้มค่า 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวาง
แผนการใช้จ่ายอยู่อย่าง
พอเพียงได้ 
 
 

เชิงปริมาณ 
-ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักใช้
จ่ายเงินอย่างประหยัดและ
ออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนมีความรู้ในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการวางแผน
ชีวิตสู่ความพอเพียงได้ 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน้ แนว
ทางการปฏิรปูการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน้
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๔.๒ กิจกรรมด าเนินชีวิต
ตามวิถีไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีทักษะการด าเนินชีวิต
ตามวิถีไทย 
๒. เพ่ือสืบสานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

เชิงปริมาณ 
-ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมการด าเนินชีวิตตาม
วิถีไทยอย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีความรู้ในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการด าเนินวิถีชีวิต
พอเพียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน้ แนว
ทางการปฏิรปูการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน้
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

   มาตรฐานที่ ๑๕ 
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ม



น โ ยบ าย  จุ ด เ น้ น  แน ว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่ อพัฒนาและส่ ง เสริ ม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาครูสู่
การเป็นครูที่ดีตาม
ค าแนะน าของท่านนักบุญ
ยวง เดอ ลาซาล 
- กิจกรรมการพัฒนาครูสู่
การเป็นครูที่ดีตาม
ค าแนะน าของท่านนักบุญ
ยวง 

๑.  เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรครูปฏิบัติตาม
คุณธรรม ๑๒ ประการ
และการเป็นครูที่ดีตาม
แบบอย่างของท่านนักบุญ
ยวง เดอ ลาซาล ในการ
ท างานอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ครูโรงเรียนลาซาลเกิด
ความรักในอาชีพครู และ
รักในความเป็นครูลาซาล 
สามารถด าเนินรอยตาม
เจตตารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 

เชิงปริมาณ  
-ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร
คุณครูสามารถมีความรู้
และปฏิบัติตนได้ตาม
แนวคิดและการท างาน 
ด้านการศึกษาของคณะ
ลาซาล(คุณธรรม ๑๒ 
ประการ ของท่าน นักบุญ
ยวง เดอ ลาซาล) 
เชิงคุณภาพ  
-ครูทุกท่านเกิดความ
ภาคภูมิใจในอาชีพ และ
การเป็นครูที่ดีตาม
แบบอย่างของท่านนักบุญ
ยวง เดอ ลาซาล  

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.โครงการฟื้นฟูจิตใจครู
และนักเรียนคาทอลิก 
๑.๑กิจกรรมส่งเสริมความ
เชื่อ  ความศรัทธา  
ความรู้  
และการเตรียมตัวเพื่อรับ
ศีลศักดิ์สิทธิ์ 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความ
เชื่อ ความศรัทธา ความรู้ 
และการเตรียมตัวเพื่อรับ
ศีลศักดิ์สิทธิ์ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง  
๓. เพ่ือปลูกฝังการเป็นคริ
สตชนที่ดีส าหรับนักเรียน 

เชิงปริมาณ  
-นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
ได้รับการเตรียมตัวที่ดีเพ่ือ
รับศีลศักดิ์สิทธิ์ 
เชิงคุณภาพ  
-นักเรียนมีความเชื่อ 
ความศรัทธา ความรู้ใน
การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๒.โครงการพัฒนาครูสอน
ค าสอนโดยใช้สื่อการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ 
๒.๑ งานสอนค าสอน 
 
 
 

๑.๑  เพ่ือให้ครูค าสอนได้
มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าสื่อการสอนค าสอน
ที่มีประสิทธิภาพ 
๑.๒  เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศาสนาคาทอลิก
อย่างแท้จริง  

เชิงปริมาณ 
-ครูค าสอนร้อยละ ๘๕  มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า
สื่อการสอนค าสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
-ครูค าสอนมีสื่อการสอนที่
มีประสิทธิภาพในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนรู้
ได้ดียิ่งขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 

๓.โครงการส่งเสริม 
กระแสเรียก 
 
 
 

๑.๑  สนับสนุนและส่งเสริม
กระแสเรียกการเป็นศาสน
บริการในฐานะนักบวช 
พระสงฆ์ ในพระศาสนจักร
คาทอลิกอันเป็นกระแสเรียก
ที่พิเศษสุดแห่งการรับใช้
และสนบัสนุน ช่วยเหลือ
บรรดาพระสงฆ์ในหน้าที่ศา
สนบริการศักดิ์สิทธิ ์
๑.๒ ให้ก าลังใจและอภิบาล
กระแสเรียกสู่ชีวิตศักดิ์สิทธิ์
ของนักบวชในพระศาสน
จักรคาทอลิก และ 
๑.๓  ช่วยเหลือบรรดา
สมาชิก ให้ยอมรับและ
ตอบสนองเสียงเรียกของ
พระเจ้าในการด าเนนิชวีิต
อย่างศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสต
เจ้า และโดยอาศัยพระจิต
เจ้า 

เชิงปริมาณ 
-ครูและนักเรียนร้อยละ 
๘๕  ส่งเสริมกระแสเรียก
การเป็นนักชวช พระสงฆ์
และการเป็นคริสตชนที่ดี 
เชิงคุณภาพ 
-ครูและนักเรียนมีส่วนใน
การส่งเสริมและสนับสนุน
บุคคลที่ในการปฏิบัติ
ศาสนกิจในศาสนาที่
ตนเองนับถือให้มีความเชื่อ
ความศรัทธา เป็น
พุทธศาสนิกชน และคริสต
ชนที่ดีตลอดไป 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๔.โครงการส่งเสริมอัต ๑. เพื่อใหน้ักเรียนคาทอลิก เชิงปริมาณ  มาตรฐานที่ ๑๖ 



ลักษณ์ของโรงเรียน
คาทอลิก 
๔.๑ กิจกรรมบรรยากาศ
แห่งความรักและรับใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้แสดงออกถึงความรักและ
ความสามัคคีกันในกลุ่ม 
๒. เพื่อใหน้ักเรียนคาทอลิก
ได้แสดงออกถึงการปฏิบัติ
ตนในการช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยจิตตารมย์แห่งการรับใช ้
๓.  เพื่อใหน้ักเรียนคาทอลิก
ได้กระท ากิจเมตตาต่างๆ 
เพื่อเป็นการประกาศข่าวดี
เร่ืองพระเยซูเจ้า 
๔.  เพื่อใหน้ักเรียนคาทอลิก
ได้ร่วมกิจกรรมในกลุ่มด้วย
ความรัก ความสามัคคี เปน็
พี่น้องกัน 

-นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๙๐ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่แสดงออกถึงบรรยากาศ
แห่งความรักและรับใช้ ตาม
จิตตารมย์แห่งการรับใช้ของ
พระเยซูเจ้า 
เชิงคุณภาพ  
-นักเรียนคาทอลิกมีจิตใจ
เมตตา ชอบชว่ยเหลือผู้อื่น 
ตามจิตตารมย์แห่งความรัก
และรับใช้ขอพระเยซูเจ้า 
และปฏิบตัิศาสนกิจด้วย
ความเชื่อศรัทธา และมี
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกนั 

   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒ กิจกรรมศาสนาตาม
เทศกาล 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนคาทอลิก
ได้แสดงออกถึงความเชื่อ
ความศรัทธาในศาสนา
คาทอลิก 
๒. เพื่อให้นักเรียนคาทอลิก
ได้แสดงออกถึงการเป็น
คริสตศาสนิกชนที่ด ี
๓. เพื่อให้นักเรียนคาทอลิก
ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
เพื่อเป็นการประกาศข่าวดี
เร่ืองพระเยซูเจ้า 
๔. เพื่อให้นักเรียนคาทอลิก
ได้มีส่วนร่วมในการปฏบิัติ
ศาสนกิจตา่งๆ ด้วยความ
ศรัทธา 

เชิงปริมาณ  
-ครูและนักเรียนคาทอลิก
ร้อยละ ๙๐ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆในศาสนาตาม
เทศกาล เช่น พิธบีูชา
ขอบพระคุณทุกวันศุกร์ต้น
เดือน การจัดกิจกรรมในวัน
คริสต์มาส การสวดภาวนา
เดินรูป ๑๔ ภาค ในเทศกาล
มหาพรต ถวายช่อดอกไม้วัน
ฉลองแม่พระ   
เชิงคุณภาพ  
-ครูและนักเรียนคาทอลิกมี
การปฏิบัติศาสนกิจ และ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน
ศาสนาตามเทศกาลด้วย
ความเชื่อศรัทธา และมี
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกนั
เป็นแบบอยา่งที่ดีต่อผู้อืน่ 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่านนักบุญ
ยวง เดอ ลาซาล 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕.โครงการศิษย์แท้ของ 
พระเยซูคริสต์ 
๕.๑ กิจกรรมกองหน้าร่า
เริง 
 

๑. เพ่ือให้สมาชิกกองหน้า
ร่าเริงได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
หลักค าสอนที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นกองหน้าร่าเริง 
๒. เพ่ือให้สมาชิกกองหน้า
ร่าเริงได้ปฏิบัติศาสนกิจ

เชิงปริมาณ  
-สมาชิกเสียสละร้อยละ 
๙๐ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการฝึกอบรม
เสียสละที่ประกอบด้วย ๓
ภาคส่วนด้วยกัน คือ ร่า

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 



ต่างๆ เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงความกล้า
หาญ  
๓. เพ่ือให้สมาชิกกองหน้า
ร่าเริงได้ออกไปกระท ากิจ
เมตตาต่างๆ และเสียสละ
ต่อพระเยซูเจ้า 

เริง กล้าหาญ และเสียสละ  
เชิงคุณภาพ  
-สมาชิกเสียสละมีความรู้
เกี่ยวกับหลักค าสอน 
ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความ
ร่าเริง กล้าหาญ และ
เสียสละเหมาะสมกับวัย 

 
 
 
 
 

๕.๒ กิจกรรมพลศีล 
 

๑. เพ่ือให้สมาชิกพลศีลได้
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักค า
สอนที่เก่ียวข้องกับการ
เป็นพลศีล  
๒. เพ่ือให้สมาชิกพลศีลได้
ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ เพ่ือ
เป็นการแสดงออกถึงความ
ศรัทธาต่อศีลมหาสนิท 
๓. เพ่ือให้สมาชิกพลศีลได้
ร่วมกิจกรรมในกลุ่มด้วย
ความรัก ความสามัคคี 
เป็นพี่น้องกัน 

เชิงปริมาณ  
-สมาชิกพลศีลร้อยละ ๙๐
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การฝึกอบรมพลศีล 
เชิงคุณภาพ  
-สมาชิกพลศีลมีความรู้
เกี่ยวกับหลักค าสอน 
ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความ
เชื่อศรัทธา ปฏิบัติกิจ
เมตตารับใช้ผู้อ่ืน และมี
ความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕.๓ กิจกรรมยุวธรรมทูต 
 

๑. เพ่ือให้สมาชิกยุวธรรม
ทูตได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักค า
สอนที่เก่ียวข้องกับการเป็น
ธรรมทูตตวัน้อยๆ 
๒. เพ่ือให้สมาชิกยุวธรรม
ทูตได้ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ 
เพ่ือเป็นการแสดงออกถึง
ความเชื่อศรัทธา 
๓. เพ่ือให้สมาชิกยุวธรรม
ทูตได้ออกไปกระท ากิจ
เมตตาต่างๆ และการ
ประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซู

เชิงปริมาณ  
-สมาชิกยุวธรรมทูตร้อย
ละ ๙๐ได้มสี่วนร่วมใน
กิจกรรมการฝึกอบรมยุว 
ธรรมทูตที่ประกอบด้วย ๔
ภาคส่วนด้วยกัน คือ ค า
สอนธรรมทูต ชีวิตจิต
ธรรมทูต ธรรมทูตรับใช้ 
และธรรมทูตท่ีเป็นหนึ่ง
เดียวกัน 
เชิงคุณภาพ  
-สมาชิกยุวธรรมทูตมี

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 



เจ้า 
๔. เพ่ือให้สมาชิกยุวธรรม
ทูตได้ร่วมกิจกรรมในกลุ่ม
ด้วยความรัก ความสามัคคี 
เป็นพี่น้องกัน 
 

ความรู้เกี่ยวกับหลักค า
สอน ปฏิบัติศาสนกิจด้วย
ความเชื่อศรัทธา ปฏิบัติ
กิจเมตตารับใช้ผู้อ่ืน และมี
ความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน 

๕.๔ กิจกรรม Y.C.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจใน
กระบวนการของวาย ซี เอส 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้รู้และ
เข้าใจกระบวนการการตื่นตวั 
ไตร่ตรองและตอบโต ้
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้
๔. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณธรรมในการด าเนินชีวิตที่ดี 
๕. เพื่อสร้างความสามัคคีกัน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี

เชิงปริมาณ  
-นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม วาย  ซี  เอส ได้
อย่างดี 
เชิงคุณภาพ  
-นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
มีน้ าใจและสามารถคิด
วิเคราะห์สถานการณ์ รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕.๕ กิจกรรมนักร้อง
ประสานเสียง 
 
 

๑. เพ่ือให้สมาชิกชุมนุม
นักร้องประสานเสียง ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการร้อง
เพลงอย่างถูกวิธี 
๒. เพ่ือให้สมาชิกชุมนุม
นักร้องประสานเสียง ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการร้อง
เพลงประสานเสียง ที่มี
ควรมกลมกลืนในบทเพลง 
และ ฝึกการนับจังหวะที่
ถูกต้อง 
๓. เพ่ือให้สมาชิกชุมนุม
นักร้องประสานเสียงฝึก
ขับร้องบทเพลงที่ใช้ในงาน
ต่างๆของโรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ     
-สมาชิกชุมนุมนักร้อง
ประสานเสียง  ร้อยละ 
๘๐ ได้รับการฝึกฝนการ
ร้องเพลงอย่างถูกวิธี 
และฝึกการร้องเพลง
ประสานเสียงที่มีความ
กลมกลืน ไม่ร้องผิดคีย์  
และสามารถร้องได้ตรง
จังหวะ      
เชิงคุณภาพ     
-สมาชิกชุมนุมนักร้อง
ประสานเสียง  มีทักษะ
การร้องเพลงที่ถูกต้อง 
และสามารถร้องใน
พิธีกรรมของโรงเรียนได้
อย่างไพเราะ 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 



๕.๖ กิจกรรมเยาวชน
ลาซาล 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจ
ในกระบวนการของ See 
Judge  Act 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
๓. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีคุณธรรมในการด าเนิน
ชีวิตที่ดี 
๔. เพ่ือสร้างความสามัคคี
กัน สามารถท างานเป็นทีม
และท างานจิตอาสาได้ 

เชิงปริมาณ  
-นักเรียนร้อยละ ๘๕  ร่วม
กิจกรรมเยาวชนลาซาล
และมีจิตใจท างานจิต
อาสาได้ 
เชิงคุณภาพ  
-นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
มีน้ าใจและสามารถคิด
วิเคราะห์สถานการณ์ รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๖.โครงการศาสนสัมพันธ์  
ร่วมกันฉันท์พ่ีน้อง 
๖.๑ กิจกรรมพุทธศาสนา 
๖.๒ กิจกรรมศาสนา
อิสลาม 
๖.๓ กิจกรรมคริสตจักร
สัมพันธ์ 
 
 
 

๑.พัฒนาคนให้มีคุณธรรม
น าความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน
และเสริมสร้างให้นักเรียน
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สันติสุข 
๒.เพ่ือให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการ
ร่วมศาสนพิธีและปฏิบัติได้
ถูกต้อง 
๓.เพ่ือให้นักเรียนน า
หลักธรรมทางศาสนามา
ปรับใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนที่นับถือศาสนา
พุทธร้อยละ๘๕ ได้ร่วม
ศึกษาและปฏิบัติศาสนพิธี
ในโอกาสต่างๆสม่ าเสมอ  
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและตระหนักถึง
ความส าคัญในศาสนาที่ตน
นับถือและน าหลักค าสอน
ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 

๗. โครงการอบรมและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ครูและนักเรียน 
๗.๑ กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 

๑.  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความส านึกใน
ความเป็นไทยให้กับครู
และนักเรียน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนมีระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติเป็นคนดีของ
โรงเรียนและสังคม

เชิงปริมาณ 
-ครูและนักเรียนร้อยละ 
๘๕ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
และส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมครูและนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
-ครูและนักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย และ

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 



ส่วนรวม  
 

ประพฤติปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง และสามารถ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๘.โครงการส่งเสริมและสืบ
สานงานจิตตารมย์ของ
ท่านนักบุญยอห์น แบ
ปติสท์   
 เดอ  ลาซาล 
๘.๑ กิจกรรมจิตอาสา 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมกับโรงเรียนและ
ชุมชน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก
การเสียสละเพ่ือสังคม 
๓. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
๔. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีน้ าใจและจิต
สาธารณะ 
๕. เพ่ือสร้างความสามัคคี
กัน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี 

เชิงปริมาณ  
-ครู และนักเรียนร้อยละ 
๘๐ มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมกับโรงเรียนและ
ชุมชน 
เชิงคุณภาพ  
-ครู และนักเรียนเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีน้ าใจและจิตสาธารณะ
ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๒ งานทุนการศึกษา ๑. เพ่ือเป็นการแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครองที่มี
ฐานะยากจน 
๒. เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนที่
ได้รับทุนมีความประพฤติ
ที่ดี และตั้งใจศึกษาเล่า
เรียน 

เชิงปริมาณ  
-นักเรียนที่ขอทุนทุกคน
ได้รับทุนร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ  
-นักเรียนที่ได้รับทุนมี
ความประพฤติที่ดีและ
สามารถน าทุนที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๘.๓ งานช่วยเหลือผู้ยากไร้ ๑. เพ่ือส่งเสริมผู้ยากไร้

และผู้รอโอกาส 
๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ผู้ยากไร้และผู้รอโอกาส 
๓. เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาผู้
ยากไร้และผู้รอโอกาส 

เชิงปริมาณ  
-โรงเรียนให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้รอ
โอกาส ร้อยละ ๘๐ ตาม
ความเหมาะสม 
เชิงคุณภาพ  
-โรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้รอ
โอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 

๘.๔ งานช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหาเป็น
รายบุคคล 

๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของ
นักเรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพมีพัฒนาการทาง
อารมณ์และจริยธรรมทาง
สังคมท่ีดีงาม 
๒. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ 
ความเข้าใจ ความเห็นอก
เห็นใจอันดีระหว่าครู
นักเรียน ผู้ปกครอง 
๓. เพ่ือให้บุคลากรของ
โรงเรียนเห็นความส าคัญ
และเข้าใจถึงแนวปฏิบัติใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตามหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เชิงปริมาณ  
-ผู้บริหารและครู ให้
ความส าคัญในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร้อยละ 
๙๐ ให้มีศักยภาพในการ
เรียนรู้และด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ  
-นักเรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสมตามความเป็น
จริง มีข้อมูลสามารถท า
การช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ผู้ปกครอง
สามารถให้ความร่วมมือใน
การช่วยเหลือนักเรียนจน
ส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่
ดีงาม 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐาน



(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๑ โครงการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
-กิจกรรมงานน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

๑ ครูและนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 ๒ เพ่ือให้ครูและนักเรียน
รู้จักใช้ชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม ด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติปัญญา
และ 

เชิงปริมาณ  
-ครูและนักเรียนโรงเรียน
ลาซาลร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงคุณภาพ ๑. ครูและ
นักเรียนโรงเรียนลาซาลได้
น าความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด ารงชีวิต 
๒  ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลสามารถใช้
ชีวิตที่เหมาะสมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. โครงการบูรณาการ 
การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กลุ่มสาระต่างๆ 
- กิจกรรมบูรณาการ 
การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กลุ่มสาระต่างๆ 
 

๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ในการด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมในรูปแบบอยู่อย่าง
พอเพียง 
๒ เพ่ือให้นักเรียน บ้าน 
ชุมชน ได้ค้นพบวิธีการ
ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

เชิงปริมาณ  
-นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถน าความรู้ในด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ   
-นักเรียนได้รับความรู้และ
น ามาด าเนินชีวิตในสังคม
ได้อย่างเหมาะสมพอเพียง 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.โครงการจัดแหล่งการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
- กิจกรรมจัดแหล่งการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 

๑ เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ความรู้และมีสัมฤทธิผลใน
การเรียนดีขึ้น 
๒ เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้
ในการด ารงชีวิตได้ 

เชิงปริมาณ  
-นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๑ โครงการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

๑ ครูและนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

เชิงปริมาณ  
-ครูและนักเรียนโรงเรียน
ลาซาลร้อยละ ๙๐.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา



-กิจกรรมงานน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

น าไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 ๒ เพ่ือให้ครูและนักเรียน
รู้จักใช้ชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม ด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติปัญญา
และ 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงคุณภาพ  
๑. ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลได้น า
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด ารงชีวิต 
๒  ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลสามารถใช้
ชีวิตที่เหมาะสมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. โครงการบูรณาการ 
การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กลุ่มสาระต่างๆ 
- กิจกรรมบูรณาการ 
การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กลุ่มสาระต่างๆ 
 

๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ในการด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมในรูปแบบอยู่อย่าง
พอเพียง 
๒ เพ่ือให้นักเรียน บ้าน 
ชุมชน ได้ค้นพบวิธีการ
ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

เชิงปริมาณ  
-นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถน าความรู้ในด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ   
-นักเรียนได้รับความรู้และ
น ามาด าเนินชีวิตในสังคม
ได้อย่างเหมาะสมพอเพียง 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการสานสัมพันธ์
อยู่อย่างพอเพียง 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์อยู่
อย่างพอเพียง 

๑ เพ่ือเป็นการสร้าง
สัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียน 
บ้านและชุมชน 
๒ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเป็น
ชุมชนที่เน้นความเป็นอยู่
อย่างพอเพียง 

 

เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร
ในโรงเรียนได้ร่วมสาน
สัมพันธ์อยู่อย่างพอเพียง 
เชิงคุณภาพ 
๑.บุคลากรในโรงเรียนได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรูปแบบของความ
พอเพียง  ๒. นักเรียนมี
คุณลักษณะอยู่อย่าง

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 



พอเพียงตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๘ ช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.  โครงการพัฒนาระบบ 
บริการ-การแนะแนว 
๑.๑ งานระเบียนสะสม    
๑.๒ งานให้ค าแนะน าและ 
ช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
๑.๓ กิจกรรมค้นหาตัวเอง 
๑.๔ งานคัดกรองนักเรียน  
(SDQ) 
๑.๕ งานจัดป้ายนิเทศ
ด้านการศึกษา   
๑.๖ งานแนะแนวและ 

๑.๑ เพ่ือพัฒนาระบบงาน 
ด้านการแนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
และผู้เรียนที่มาใช้ 
บริการสามารถน า 
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้ 
เกิดประโยชน์ในได้อย่าง
เหมาะสม 
๑.๒ เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ 
นักเรียนที่มีปัญหาและ
ข้อบกพร่องในด้านต่างๆ 
ให้ได้รับการช่วยเหลือ 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนลาซาลระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วมโครงการ และ
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการและกิจกรรม                
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่าง 

มาตรฐานที่ ๑๘         
  ช่วยเหลือเยาวชนผู้ 

รอโอกาสทางการศึกษา 



ติดตามผลการศึกษาต่อ   
 
 
 
 
 
 
 
๒.  โครงการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๒.๑ งานจัดหา และ  
มอบทุนการศึกษาแก่ 
นักเรียนที่รอโอกาศทาง
การศึกษา 
 

๑.๓ เพ่ือให้นักเรียน
สามารถค้นหาจุดเด่น/จุด
ด้อยและน ามาปรับใช้ให้ 
เหมาะสมกับตนเอง 
๑.๔ เพ่ือให้ข้อมูลแก่ 
นักเรียนในเรื่องการศึกษา
ในต่อคณะต่างๆ และ
ติดตามผล 
๒.๑ เพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนที่รอโอกาส
ทางการศึกษาให้มีโอกาส
ทางการศึกษาทัดเทียมกับ  
ผู้อื่น 
๒.๒ เพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนที่รอโอกาส
ทางการศึกษาให้ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ/ส่งเสริม  
และพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง   

เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
-นักเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการร้อยละ ๘๐.๐๐     
ได้รับการช่วยเหลือตาม 
ความเหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนลาซาลทุกคนที่
ทางบ้านมีปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจเข้าร่วมโครงการ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๙ สถานศึกษาส่งเสริมความส าคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการ
บริหารการจัดการศึกษา 
- กิจกรรมส ารวจความ
คิดเห็นของผู้ปกครอง 
 
๒. โครงการส่งเสริมให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
- กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
และแข่งขันภายนอก
โรงเรียน 
 

๑. เพ่ือให้ผู้ปกครอง 
นักเรียน ชุมชน และศิษย์ 
เก่าเห็นความส าคัญในการ
จัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองชุมชนและศิษย์
เก่า มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้ตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้ปกครอง 

เชิงปริมาณ 
๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง
ชุมชนและศิษย์เก่า ร้อย
ละ ๘๕.๐๐ เข้าใจบทบาท
และหน้าที่ของตนเป็น
อย่างดี มีส่วนร่วมใน
สถานศึกษาและ
ปฏิบัติงานได้ตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
เชิงคุณภาพ 
-สถานศึกษามีมาตรฐาน
การศึกษาท่ีสอดคล้องกัน
ระหว่างองค์ประกอบของ

มาตรฐานที่ ๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานศึกษาและชุมชน
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เกิดประโยชน์สูงสุดและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ปกครองชุมชนและศิษย์
เก่า 

๓.โครงการสานสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน 
- กิจกรรมเยี่ยมทหารผ่าน
ศึก 
- กิจกรรมลาซาลแรลลี่ 

๑.เพ่ือผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนเป็น
การสานสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบ้านโรงเรียน 
ชุมชน 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้ปกครอง และชุมชน
ร้อยละ ๘๕.๐๐ ให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๙ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
-กิจกรรมการตักบาตรใน
วันเด็ก 
-กิจกรรมลาซาลสาน
สายใยชุมชน 
-กิจกรรมบวชสามเณร
ภาคฤดูร้อน 
-กิจกรรมจัดท าวารสาร
ของโรงเรียน 
๔.โครงการส่งเสริมความรู้
สู่ชุมชน 
-กิจกรรมภูมิปัญญาให้
ความรู้ 
-กิจกรรมจัดป้านนิเทศ
ชุมชน 

 เชิงคุณภาพ 
-ครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียนต่างให้
ความส าคัญและเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆของทาง
โรงเรียน  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
มาตรฐานที่ ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียน และงานพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นมาตรฐานและ 
                    ทันต่อการให้บริการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนา
ระบบงานด้านธุรการ-
การเงินของโรงเรียน 
 
 
 
๑.๑ กิจกรรม ปรับปรุง
เครือข่ายเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
 
๑.๒ กิจกรรมพัฒนางาน
ทะเบียนให้มีข้อมูล
ครบถ้วนถูกต้อง 
 
๑.๓ กิจกรรมพัฒนา
โปรแกรมแสดงผลการ
เรียนในระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในให้รวดเร็วถูกต้อง 
 
๑.๔ พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
๑.๕ กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ งาน     
การเงิน-บัญชีให้ทันต่อ
การบริการ และงาน
บริหาร 

๑.พัฒนาระบบต่างๆ ใน
งานธุรการ-การเงิน ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
สามารถให้บริการได้อย่าง
กว้างขวาง 
 
๑.๑ พัฒนาเครือข่าย  
อินเตอร์เน็ต 
 
 
๑.๒ พัฒนางานทะเบียน
ให้มีข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้อง 
 
๑.๓ พัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตภายในให้
รองรับการแสดงผลการ
เรียนได้ 
 
๑.๔ พัฒนาสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
 
 
๑.๕ พัฒนาโปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการเงิน
ให้มีความพร้อม
ตอบสนองความต้องการ
ของงานบริหารและ
ผู้ใช้บริการ 

เชิงปริมาณ 
๑.ระบบงานธุรการ-
การเงินมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๘๕.๐๐ 
 
 
๑.๑ โรงเรียนมีเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 
๘๐.๐๐ 
 
๑.๒ ข้อมูลนักเรียนอยู่ใน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียน
ครบถ้วนร้อยละ ๘๗.๐๐ 
 
๑.๓ คร-ูนักเรียนร้อยละ 
๘๙ สามารถดูผลการเรียน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในได้ 
 
๑.๔ มีข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน ร้อยละ 
๘๗.๐๐ 
 
๑.๕ ร้อยละ ๘๗.๐๐ ของ
ผู้ใช้บริการแผนการเงินมี
ความพึงพอใจ 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๒๐ 



 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.๖ กิจกรรม จัดท า
รายงานและตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายต่างๆตามฝ่าย
อย่างถูกต้อง  

๑.๖ พัฒนาระบบการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
ฝ่ายต่างๆ 

๑.๖ ร้อยละ ๘๗.๐๐ ของ
การใช้เงินงบประมาณ มี
ความประหยัด พอเพียง 
เหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
-ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการรับข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ ของงาน
ระบบด้านธุรการ-การเงิน
ของโรงเรียนเป็นอย่างดี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๓ ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี ๒๕๕๖ 

๑. กำรศึกษำปฐมวัย 

เป้าหมายการจดัการการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา 



 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คำดหวัง 

คิดเป็นร้อยละ 

มำตรฐำนที่ ๑ เด็กมพีัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ๙๒.๒๙ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๑.๑ มีน า้หนกัสว่นสงูเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๑.๓๙ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๑.๒ มีทกัษะการเคลือ่นไหวตามวยั ๙๓.๐๖ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๑.๓ มีสขุนิสยัในการดแูลสขุภาพของตน ๙๒.๓๖ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๑.๔ หลกีเลีย่งตอ่สภาวะที่เสีย่งตอ่โรค อบุตัิเหต ุภยัและสิง่เสพตดิ ๙๒.๓๖ 

 

โครงการ / กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลเุป้าหมายการจดัการศกึษาดงักลา่วข้างต้น 

 

ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชีค้วำมส ำเร็จของโครงกำร 

๑. โครงการสง่เสริมพฒันาการด้านร่างกาย - เด็กร้อยละ ๙๒.๓๓ มีพฒันาการด้านร่างกายสมวยั    มี
สขุภาพร่างกายสมบรูณ์แขง็แรง เจริญเติบโตตามวยั   มีสขุ
นิสยัที่ดีและรู้จกัดแูลตนเองให้ปลอดภยั 

- กิจกรรมตรวจชัง่น า้หนกั - วดัสว่นสงูตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- เด็กร้อยละ ๙๑.๐๐ มีน า้หนกั - สว่นสงูตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- กิจกรรมซอ่มเสริมสมรรถนะด้านร่างกาย - เด็กร้อยละ ๙๒.๖๖ มีร่างกายสมบรูณ์แข็งแรงตามวยัเลน่
และออกก าลงักายได้เหมาะสมกบัวยั 

- กิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ - เด็กร้อยละ๙๓.๓๓ มีทกัษะการเคลือ่นไหวตามวยั สามารถ
เคลือ่นไหวร่างกายได้คลอ่งแคลว่ มีพฒันาการทางด้าน
กล้ามเนือ้ใหญ่ - กล้ามเนือ้เลก็ และการประสานสมัพนัธ์
ระหวา่งมือกบัตาด ี

- กิจกรรมหนนู้อยอนามยั - เด็กร้อยละ ๙๒.๖๖ มีสขุนิสยัในการดแูลสขุภาพ    ของตน 
รู้จกัดแูลสขุภาพอนามยัของตนเองได้เหมาะสมตามวยั 

- กิจกรรมปลอดภยัหา่งไกลโรค - เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ หลกีเลีย่งตอ่สภาวะที่เสีย่งตอ่โรค 
อบุตัิเหต ุภยัและสิง่เสพติด สามารถปฏิบตัิตนตามข้อตกลง
เก่ียวกบัความปลอดภยั และบอกโทษของสิง่มอมเมาได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการจดัการการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา 
 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์ที่คำดหวัง 



คิดเป็นร้อยละ 

มำตรฐำนที่ ๒ เด็กมพีัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ ๙๒.๔๓ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สกึที่ดีตอ่ตนเอง ๙๓.๓๓ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๒.๒ มีความมัน่ใจและกล้าแสดงออก ๙๑.๘๑ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๒.๓ ควบคมุอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกบัวยั ๙๒.๐๘ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลือ่นไหว และรักธรรมชาติ ๙๒.๕๐ 

 

โครงการ / กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลเุป้าหมายการจดัการศกึษาดงักลา่วข้างต้น 

 

ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชีค้วำมส ำเร็จของโครงกำร 

๒. โครงการสง่เสริมพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ -  เด็กร้อยละ ๙๒.๓๗ มีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เหมาะสมกบัวยัคณุภาพ เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
อารมณ์ จิตใจและความรู้สกึได้เหมาะสมกบัวยั 

- กิจกรรมหนนู้อยจิตแจ่มใส -  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สกึทีด่ีตอ่
ตนเอง แสดงออกถึงการยอมรับและช่ืนชมความสามารถ 
และผลงานของตนเอง 

- กิจกรรมหนทู าได้ - เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีความมัน่ใจในตนเองและกล้า
แสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ 

- กิจกรรมอารมณ์ดีมีสขุ - เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ สามารถควบคมุอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ 

- กิจกรรมจินตนาการสร้างสรรค์ - เด็กร้อยละ ๙๒.๕๐ มีความช่ืนชมสนใจ และเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลือ่นไหวและรักธรรมชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการจดัการการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา 

 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์ที่คำดหวัง 



คิดเป็นร้อยละ 

มำตรฐำนที่ ๓ เด็กมพีัฒนำกำรด้ำนสังคม ๙๓.๖๑ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๓.๑ มีวินยั รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสัง่สอนของพอ่แม่ ครูอาจารย์ ๙๓.๓๓ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๓.๒ มีความซื่อสตัย์สจุริต ช่วยเหลอืแบง่ปัน ๙๓.๔๗ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๓.๓ เลน่และท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ ๙๔.๐๓ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๓.๔ ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาที่ตนนบัถือ ๙๓.๖๑ 

โครงการ / กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลเุป้าหมายการจดัการศกึษาดงักลา่วข้างต้น 

ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชีค้วำมส ำเร็จของโครงกำร 

๓. โครงการสง่เสริมพฒันาการด้านสงัคม -  เด็กร้อยละ ๙๓.๕๐ มีพฒันาการด้านสงัคมเหมาะสมกบัวยั 
แสดงออกด้านสงัคมได้อยา่งเหมาะสมกบัวยั 

- กิจกรรมเดก็ดีมีระเบียบวินยั -  เด็กร้อยละ ๙๓.๕๐ มีวินยั รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสัง่สอนของ
พอ่แม ่ครูอาจารย์  เดก็รู้จกัเก็บสิง่ของเข้าที่ รู้จกัการรอ
คอย มีความรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย และเช่ือฟัง
ค าสัง่สอนของพอ่แม ่และครูอาจารย์ 

- กิจกรรมเดก็ดีมคีวามซือ่สตัย์ -  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีความซื่อสตัย์สจุริต และรู้จกั
ช่วยเหลอื แบง่ปัน เดก็ไมน่ าสิง่ของของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง ยอมรับเมื่อท าผิด มีน า้ใจ ช่วยเหลอืผู้อื่น 

- กิจกรรมเลน่ดีมเีหตผุล - เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ สามารถเลน่และท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 

เด็กเลน่และท างานร่วมกบัผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ปฏิบตัิตามข้อตกลง และปฏิบตัิตนเป็นผู้น า - ผู้ตามที่
ดี 

- กิจกรรมหนนู้อยมารยาทงาม - เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ สามารถประพฤติตนตามวฒันธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนบัถือได้ เดก็มมีารยาทในการพดูการฟัง 
การรับประทานอาหารและการแสดงความเคารพตอ่ผู้อื่น
ตามวฒันธรรม 

- กิจกรรมวนัส าคญั - เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ประพฤติตนตามศาสนาทีต่น    นบัถือ 
และเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา เดก็ที่
นบัถือคาทอลกิเข้าร่วมพิธีมิสซาทกุวนัศกุร์ต้นเดือน เด็กที่
นบัถือศาสนาพทุธเข้าร่วมกิจกรรมตกับาตรวนัเด็ก และแห่
เทียนเนื่องในวนัเข้าพรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการจดัการการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา 
 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์ที่คำดหวัง 



คิดเป็นร้อยละ 

มำตรฐำนที่ ๔ เด็กมพีัฒนำกำรด้ำนสตปัิญญำ ๙๒.๙๒ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๔.๑ สนใจเรียนรู้สิง่รอบตวั ซกัถามอยา่งตัง้ใจ และรักการเรียนรู้ ๙๔.๑๗ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๔.๒ มีความคดิรวบยอดเก่ียวกบัสิง่การเรียนรู้ตา่งๆ ที่เกิดจากประสบการณ์ ๙๑.๖๗ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๔.๓ มีทกัษะทางภาษาที่เหมาะสมกบัวยั ๙๒.๙๒ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๔.๔ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๙๑.๖๗ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๔.๕ มีจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ ๙๔.๑๗ 

 

โครงการ / กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลเุป้าหมายการจดัการศกึษาดงักลา่วข้างต้น 

 

ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชีค้วำมส ำเร็จของโครงกำร 

๔. โครงการสง่เสริมพฒันาการด้านสติปัญญา - เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีพฒันาการด้านสติปัญญาเหมาะสม
กบัวยั ได้เรียนรู้ตามรูปแบบบรูณาการทัง้ทกัษะและสาระ
การเรียนรู้ได้เหมาะสมกบัวยั 

- กิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ - เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เดก็กล้า
ซกัถามในสิง่ที่ตนเองอยากรู้ และมุง่มัน่ท่ีจะเรียนรู้ด้วยวิธี
ตา่ง ๆ 

- กิจกรรมยอดนกัคิด - เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสิง่ตา่ง ๆ 
เด็กบอกคณุลกัษณะคณุสมบตัิความเหมือน ความแตกตา่ง
และบอกความสมัพนัธ์ของสิง่ตา่ง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ 

- กิจกรรมหนนู้อยนกัค้นคว้า - เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีทกัษะทางภาษาที่เหมาะสม   กบัวยั  
เด็กสือ่สารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้ 

- กิจกรรมเสริมทกัษะสร้างความรู้ - เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้และ
ปฏิบตัิ โดยใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ 

- กิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์ - เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ 
เด็กถา่ยทอดความคิดและจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานท่ี
มีรายละเอยีดแปลกใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการจดัการการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์ที่คาดหวัง 



คิดเป็นร้อยละ 

มำตรฐำนที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ ๘๙.๖๘ 

 เกิดประสิทธิผล  
ตวับง่ชีท้ี่ ๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย ๘๗.๑๐ 

  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์  
ตวับง่ชีท้ี่ ๕.๒ ครูจัดท าแผนการจดัประสบการณท์ี่สอดคล้องกับหลักสูตร ๙๐.๓๒ 

  การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

  ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  

ตวับง่ชีท้ี่ ๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรยีนที่สรา้งวินัยเชิงบวก ๙๓.๕๕ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเดก็ ๘๗.๑๐ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย ๙๐.๓๒ 

  และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง  

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๖      ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ที่ตนรับผดิชอบและใช้ผลในการ     
                          ปรับการจัดประสบการณ ์

๙๐.๓๒ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๗      ครูจัดสิ่งแวดลอ้มให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๙๓.๕๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๘      ครูมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ๙๓.๕๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๙      ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ๘๗.๑๐ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๕.๑๐    ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพฒันาเดก็ ๘๓.๘๗ 

 

โครงการ / กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลเุป้าหมายการจดัการศกึษาดงักลา่วข้างต้น 

ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชีค้วำมส ำเร็จของโครงกำร 

๑.โครงการเสริมประสบการณ์สร้าง
ความรู้ 

- ครูร้อยละ ๘๙.๒๕ มีความเข้าใจปรัชญาหลกัการและธรรมชาตขิองการจดั
การศกึษาปฐมวยั และน ามาจดักิจกรรมการจดัประสบการณ์ได้เหมาะสมกบั
วยั 

- กิจกรรมการประเมินสภาพจริง - ครูร้อยละ ๘๖.๖๗ จดักิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย
เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผู้ เรียน 

- กิจกรรมการจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์ 

- ครูร้อยละ ๘๗.๓๓  จดัประสบการณ์แบบองค์รวมทีย่ดึเด็กเป็นศนูย์กลาง และ
สามารถพฒันาทกัษะความสามารถได้เหมาะสมกบัวยั 

- กิจกรรมห้องเรียนของหน ู - ครูร้อยละ ๘๖.๖๗ มีการจดัสภาพห้องเรียนที่สง่เสริมให้เดก็เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทกัษะได้อยา่งเหมาะสมกบัวยั 

- กิจกรรมผลติสือ่การเรียนการสอน - ครูร้อยละ ๘๖.๖๗ ใช้สือ่และเทคโนโลยีอยา่งหลากหลายสามารถใช้สือ่ที่มี
คณุภาพเหมาะสมกบัวยั มคีวามสอดคล้องกบักิจกรรมการจดัประสบการณ์ 

๒.โครงการวดัผลประเมินผล
พฒันาการ 

- ครูร้อยละ ๘๘.๓๓จดักิจกรรมวดัผลประเมินผลพฒันาการให้กบัเด็กด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย เพื่อน าผลมาปรับการจดัประสบการณ์ได้เหมาะสมกบัวยั 

- กิจกรรมประเมินพฒันาการ ๔ ด้าน - ครูร้อยละ ๘๖.๓๓ จดักิจกรรมให้เด็กได้รับการพฒันาทกัษะความสามารถตาม
วยัและมกีารบนัทกึประเมินพฤตกิรรมและพฒันาการ ๔ ด้าน ตามสภาพจริงมี
การซอ่มเสริมพฒันาการอยา่งตอ่เนื่อง 

 

ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชีค้วำมส ำเร็จของโครงกำร 

- กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้สูก่ารวิจยั - ครูร้อยละ ๘๗.๓๓ ท าการวจิยัและน าผลการวจิยัมา
พฒันาการจดัการเรียนรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและการ



พฒันาเด็ก 

- กิจกรรมห้องเรียนนา่อยู ่นา่รู้  นา่เรียน - ครูร้อยละ ๘๗.๖๗ จดัสภาพสิง่แวดล้อมสง่เสริม
พฒันาการ มีพืน้ท่ีเหมาะสมในการท ากิจกรรมมวีสัดุ
อปุกรณ์ที่หลากหลายและมีความปลอดภยั 

- กิจกรรมสือ่สมัพนัธ์บ้านและโรงเรียน - ครูร้อยละ ๘๙.๓๓ พดูคยุกบัผู้ปกครองด้วยความเป็น
มิตรยิม้แย้ม แจม่ใสเสมอ สนบัสนนุให้ผู้ปกครอง
แลกเปลีย่นข้อมลูเก่ียวกบัเด็กและแก้ไข พฒันาการของ
เด็กทกุคนอยา่งเสมอภาค 

- กิจกรรมวิเคราะห์สภาพผู้ เรียนเป็นรายบคุคลและราย
กลุม่ 

- ครูร้อยละ ๘๖.๓๓ น าผลสรุปประเมินพฒันาการมา
ปรับปรุงพฤติกรรมให้สอดคล้องกบัความสามารถและ
พฒันาการในแตล่ะด้านของเด็กได้เหมาะสม 

- กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงาน - ครูร้อยละ ๘๖.๖๗ จดัแสดงข้อมลูหลากหลายประเภทมี
การวเิคราะห์ผลงานเด็กทัง้รายบคุคลและรายกลุม่
ตลอดจนการน าข้อมลูที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการพฒันา
เด็ก 

 

เป้าหมายการจดัการการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา 
 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คำดหวัง 

คิดเป็นร้อยละ 

มำตรฐำนที่ ๖ ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี ๙๓.๓๑ 

  ประสิทธิภำพและเกดิประสิทธิผล  
ตวับง่ชีท้ี่ ๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลกัการจดัการศกึษาปฐมวยั ๙๐.๒๘ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๖.๒ ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมที่เน้นการ ๙๑.๓๓ 

  พฒันาเด็กปฐมวยั  

ตวับง่ชีท้ี่ ๖.๓ ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมสีว่นร่วมและใช้ข้อมลูการประเมนิผล ๙๓.๒๘ 

  หรือการวจิยัเป็นฐานคดิทัง้ด้านวชิาการและการจดัการ  

ตวับง่ชีท้ี่ ๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการการศกึษาให้บรรลเุป้าหมาย ๘๙.๓๕ 

  ตามแผนพฒันาคณุภาพสถานศกึษา  

ตวับง่ชีท้ี่ ๖.๕ ผู้บริหารสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพบคุลากรให้มีประสทิธิภาพ ๙๕.๘๙ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส ่ ๙๗.๔๔ 

  การจดัการศกึษาปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา  

ตวับง่ชีท้ี่ ๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชมุชนพงึพอใจผลการบริหารจดัการศกึษาปฐมวยั ๙๕.๖๒ 

 
 
 
 
 

โครงการ / กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลเุป้าหมายการจดัการศกึษาดงักลา่วข้างต้น 

 

ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชีค้วำมส ำเร็จของโครงกำร 

๑. โครงการพฒันาศกัยภาพผู้น า - ผู้ปกครองร้อยละ ๙๕.๔๗ มีความพงึพอใจในการบริหารจดั



การศกึษาปฐมวยั 
- กิจกรรมอบรม / สมัมนาหลกัการจดัการศกึษา
ปฐมวยั 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๒.๒๓ มีคณุธรรม จริยธรรมและเข้าใจปรัชญา
หลกัการจดัการศกึษาปฐมวยั และสามารถน าความรู้มา
ประยกุต์ใช้ในการจดัการศกึษา และการบริหารงานได้อยา่งเต็ม
ศกัยภาพ 

- กิจกรรมพฒันาศกัยภาพผู้บริหาร - ผู้บริหารร้อยละ ๙๕.๓๐ มีความสามารถในการเป็นผู้น าให้
ค าแนะน ากบับคุลากรในสถานศกึษา เพื่อเป็นแนวทางในการใช้
เทคนิควิธีการใหม ่ๆ มาใช้พฒันาคณุภาพของเด็กและพฒันา
คณุภาพของสถานศกึษาได้อยา่งเป็นระบบ 

- กิจกรรมประเมินการบริหารการศกึษา - ผู้บริหารร้อยละ ๙๗.๘๑ ใช้หลกัการบริหารงานแบบมีสว่นร่วม 
โดยให้ครู เด็ก ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมลูขา่วสาร สารสนเทศ 
ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พฒันา
การศกึษาให้มีประสทิธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

- กิจกรรมสมัพนัธ์ชมุชน - ผู้บริหารร้อยละ ๙๒.๐๐ มีชมุชนในการสนบัสนนุ ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรม 

   ตา่ง ๆ ของสถานศกึษาเป็นอยา่งดี ผู้ปกครองและชมุชนมกีาร
ด าเนินงานร่วมกนั และเป็นท่ีพอใจของทกุฝ่ายเป็นอยา่งดี  

- กิจกรรมเพิ่มพนูความรู้สูบ่คุลากร - ผู้บริหารร้อยละ ๙๕.๘๙ ได้รับการพฒันาศกัยภาพ   เก่ียวกบั
การเรียนการสอน หลงัจากที่บคุลากรได้รับการอบรม น าความรู้
ที่ได้รับมาถา่ยทอดให้แกเ่พื่อนครู และสามารถน ามาปรับปรุง
และพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการจดัการการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา 
 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คำดหวัง 

คิดเป็นร้อยละ 

มำตรฐำนที่ ๗ แนวกำรจัดกำรศึกษำ ๘๗.๗๔ 



ตวับง่ชีท้ี่ ๗.๑ มีหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษาและน าสู ่ ๘๖.๕๖ 

  การปฏิบตัิได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ตวับง่ชีท้ี่ ๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีสว่นร่วมทกุฝ่ายตระหนกัและเข้าใจ ๘๗.๒๕ 

  การจดัการศกึษาปฐมวยั  

ตวับง่ชีท้ี่ ๗.๓ จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และความเข้าใจ ๘๘.๕๖ 

  หลกัการจดัการศกึษาปฐมวยั  

ตวับง่ชีท้ี่ ๗.๔ สร้างการมีสว่นร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผู้ปกครอง  ๘๗.๖๗ 

  ชมุชนและท้องถ่ิน  

 ตวับง่ชีท้ี่ ๗.๕ จดัสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อพฒันาเด็กอยา่งรอบด้าน ๘๘.๖๗ 

 

โครงการ / กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลเุป้าหมายการจดัการศกึษาดงักลา่วข้างต้น 

 

ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชีค้วำมส ำเร็จของโครงกำร 

๑.โครงการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา - สถานศกึษาร้อยละ ๘๙.๒๕ ท าการพฒันาคณุภาพการจดั
การศกึษาและน ามาปรับแผนการจดัประสบการณ์ให้ตรงกบั
ความต้องการของชมุชนและสอดคล้องกบัพฒันาการเด็ก 

- กิจกรรมประเมินและปรับปรุงการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ 

- สถานศกึษาร้อยละ ๘๖.๕๖ ศกึษาและน าข้อมลูพืน้ฐานมา
ปรับปรุงแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของชมุชนและทนัตอ่เหตกุารณ์ปัจจบุนัเหมาะสม
กบัพฒันาการของเดก็ 

- กิจกรรมนิเทศการสอน - สถานศกึษาร้อยละ๘๗.๒๕ ท าการนิเทศบคุลากรครูอยา่ง
ตอ่เนื่องและน าผลการนิเทศมาปรับปรุงการจดัการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกบัวยัและการเรียนรู้ 

- กิจกรรมวนัเปิดบ้าน - สถานศกึษาร้อยละ๘๘.๕๖ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชมุชนมี
สว่นเก่ียวข้องและรับรู้ถึงการจดัการศกึษาปฐมวยัและ
กฎระเบียบของโรงเรียนอยา่งตอ่เนื่อง 

- กิจกรรมห้องเรียนสนกุ - สถานศกึษาร้อยละ ๘๗.๖๗ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชมุชน
มีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัเด็กๆและคณุครู
มากขึน้ 

๒.โครงการพฒันาการจดัสภาพแวดล้อมและการ
บริการ 

- สถานศกึษาร้อยละ ๘๘.๖๗ มสีภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี
แข็งแรง สะอาด ปลอดภยัมีระบบ ดแูลความปลอดภยัอยา่งดี 

- กิจกรรมซอ่มแซมวสัดอุปุกรณ์ภายในโรงเรียน - สถานศกึษาร้อยละ ๘๖.๖๗ ท าการซอ่มแซม วสัดอุปุกรณ์อยู่
เสมอและมีการรักษาความปลอดภยัอยา่งเป็นระบบ 

- กิจกรรมสง่เสริมสขุภาพอนามยั - สถานศกึษาร้อยละ ๘๖.๖๗ มห้ีองพยาบาลที่สะอาดจดัเผยแพร่
ความรู้ตา่งๆให้เดก็และผู้ปกครองได้รับทราบอยา่งสม า่เสมอ 

 
 

เป้าหมายการจดัการการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา 
 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คำดหวัง 

คิดเป็นร้อยละ 



มำตรฐำนที่ ๘ สถำนศึกษำมกีำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ๘๗.๘๑ 

  ตำมที่ก ำหนดก ำหนดในกฎกระทรวง  
ตวับง่ชีท้ี่ ๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษา ๙๐.๓๒ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๘.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ ๘๗.๕๔ 

  สถานศกึษาทีมุ่ง่พฒันาคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา  

 ของสถานศกึษา  

ตวับง่ชีท้ี่ ๘.๓ จดัระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการ ๙๐.๑๘ 

ตวับง่ชีท้ี่ ๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคณุภาพ ๘๘.๐๗ 

  ภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

ตวับง่ชีท้ี่ ๘.๕ น าผลการประเมินคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใช้ ๘๔.๙๑ 

  วางแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง  

ตวับง่ชีท้ี่ ๘.๖ จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน ๘๕.๘๕ 

 

โครงการ / กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลเุป้าหมายการจดัการศกึษาดงักลา่วข้างต้น 

ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชีค้วำมส ำเร็จของโครงกำร 

๑. โครงการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน 
ระดบัก่อนประถมศกึษา 

- กิจกรรมจดัท ามาตรฐานและแผนพฒันาการจดั
การศกึษาปฐมวยั 

- สถานศกึษามีมาตรฐานการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษา 
จ านวน ๑๑ มาตรฐาน ๕๑ ตวับง่ชี ้ตามแนวทางจดัท าโดย
ส านกัทดสอบทางการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขึน้พืน้ฐาน 

- กิจกรรมเผยแพร่เอกสารความรู้สนบัสนนุ - บคุลากรในสถานศกึษาร้อยละ ๙๐.๓๒ มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัมาตรฐานการจดัการศกึษาปฐมวยัของ
สถานศกึษา 

- กิจกรรมติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน - คณะกรรมการแตล่ะฝ่ายด าเนนิการปฏิบตัิงานอยา่งเป็น
ปัจจบุนั ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานอยา่งดี และตรง
ตามปฏิทินปฏิบตัิงาน และนโยบายของแตล่ะฝ่าย 

- กิจกรรมการจดัท ารายงาน SAR - ระดบัก่อนประถมศกึษามีการจดัท าเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง จ านวน ๒ ชดุ เสนอตอ่หวัหน้าระดบัก่อน
ประถมศกึษา โดยมีผลการประเมินจดัอนัดบัคณุภาพของ
รูปเลม่รายงาน ร้อยละ ๘๕.๘๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการจดัการการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา 
 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คำดหวัง 

คิดเป็นร้อยละ 

มำตรฐำนที่ ๙ สถำนศึกษำมกีำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ ๘๕.๓๖ 



  เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
ตวับง่ชีท้ี่ ๙.๑ เป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและบคุลากร ๘๙.๕๖ 

  ในสถานศกึษา  

ตวับง่ชีท้ี่ ๙.๒ มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัภายในสถานศกึษา ระหวา่ง ๘๑.๑๕ 

  สถานศกึษากบัครอบครัว ชมุชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง  
 

โครงการ / กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลเุป้าหมายการจดัการศกึษาดงักลา่วข้างต้น 

 

ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชีค้วำมส ำเร็จของโครงกำร 

๑. โครงการพฒันาศกัยภาพผู้ เรียนผา่นแหลง่เรียนรู้ - ร้อยละ ๙๓.๘๑ ของเด็กได้เรียนรู้ผา่นแหลง่เรียนรู้ที่
หลากหลาย บคุลากรในสถานศกึษา ชมุชนและผู้มีสว่น
เก่ียวข้อง มกีารเรียนรู้ร่วมกนั แลกเปลีย่นความรู้ เพื่อน าไป
พฒันาการเรียนกาสอนให้มีประสทิธิภาพ 

- กิจกรรมแหลง่เรียนรู้ในสถานศกึษา - ร้อยละ ๙๔.๐๐ ของสถานศกึษา มีการก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานสร้างและพฒันาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศกึษา 
เพื่อสนบัสนนุให้เด็กมีพฒันาการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวยั 
นอกจากนัน้การเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ภายนอก เดก็ได้รับ
ความรู้จากประสบการณ์ตรง  

- กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ - ร้อยละ ๙๒.๗๒ ของผู้ได้รับความรู้ เกิดองค์ความรู้ มคีวาม
เข้าใจและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
น าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบัชีวิตประจ าวนัของตนเองได้ 
และน าไปพฒันาการเรียนการสอนให้เหมาะสมตาม
ศกัยภาพของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการจดัการการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา 
 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คำดหวัง 

คิดเป็นร้อยละ 

มำตรฐำนที่๑๐ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ  ๘๗.๓๓ 



  วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของกำรศึกษำปฐมวัย  
ตวับง่ชีท้ี่ ๑๐.๑ จดัโครงการ กิจกรรมพฒันาเด็กให้บรรลตุามเป้าหมาย  ๘๗.๔๒ 

 ปรัชญาวิสยัทศัน์ และจดุเน้นการจดัการศกึษาปฐมวยั  

 ของสถานศกึษา  

ตวับง่ชีท้ี่ ๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย ๘๗.๒๓ 

 

โครงการ / กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลเุป้าหมายการจดัการศกึษาดงักลา่วข้างต้น 

 

ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชีค้วำมส ำเร็จของโครงกำร 

๑.โครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ - สถานศกึษาร้อยละ ๘๘.๒๔ มกีารพฒันาคณุภาพการจดั
การศกึษาที่มุง่เน้นทกัษะการคิดการเรียนรู้แบบองค์รวม
ผา่นการเลน่ 

- กิจกรรมคา่ยเสริมทกัษะ - สถานศกึษาร้อยละ ๘๗.๓๒ มกีารพฒันาทกัษะ
ความสามารถการเรียนรู้เต็มตามศกัยภาพและพฒันาการ
ทกุด้านอยา่งสมดลุ 

- กิจกรรมหนนู้อยคณุธรรม - สถานศกึษาร้อยละ ๘๗.๓๒สง่เสริมพฒันาเด็กให้มีคณุธรรม 
จริยธรรมพืน้ฐานสามารถน าไปประยกุต์ใช้    ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการจดัการการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา 
 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้
เกณฑ์ที่คำดหวัง 

คิดเป็นร้อยละ 

มำตรฐำนที่ ๑๑ กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิรูป ๙๓.๓๖ 



  กำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงขึน้  
ตวับง่ชีท้ี่ ๑๑.๑ จดัโครงการ กิจกรรมสง่เสริมสนบัสนนุตามนโยบาย ๙๓.๓๖ 

  เก่ียวกบัการจดัการศกึษาปฐมวยั  

ตวับง่ชีท้ี่ ๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย ๙๓.๓๖ 

 

โครงการ / กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลเุป้าหมายการจดัการศกึษาดงักลา่วข้างต้น 

 

ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชีค้วำมส ำเร็จของโครงกำร 

๑. โครงการสง่เสริมนโยบายการจดัการศกึษาปฐมวยั - ร้อยละ ๙๓.๓๖ ได้เรียนรู้ผา่นโครงการ / กิจกรรมที่
หลากหลายตามนโยบายการจดัการศกึษาปฐมวยั 

- กิจกรรมพฒันาผู้เรียน - ร้อยละ ๙๓.๓๖ โครงการ / กิจกรรมในสถานศกึษา เปิด
โอกาสให้นกัเรียน ผู้ปกครองและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมทกุ
กิจกรรมที่สง่เสริมให้นกัเรียนมีทกัษะการใช้ชีวิต กิจกรรม
ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารการศกึษา – บคุลากร
ทางการศกึษาได้รับความรู้ สามารถน าความรู้มา
พฒันาการเรียนการสอน เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการ
จดัการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


