
 
 

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 
มาตรฐานที่ 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 
- เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ได้

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 เพื่อน 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
จดัการศึกษาปฐมวัย 

- 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 

- เพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการ
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 
เชิงคุณภาพ   
-นักเรียนร้อยละ 
๘๐.๐๐สามารถสร้าง 
ผลงานจาการเข้าร่วม 
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา และ
นันทนาการได้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้  ๑.๖ 

      สร้างผลงานจาก                
การเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศิลปะ  ดนตรี / 
นาฏศิลป์  กีฬา และ 
นันทนาการ 
 



ความถนัดของนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
มาตรฐานที่ ๒ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 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 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
เรียนรู้ตามกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะกระบวนการ

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม



๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และมีทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

อ่าน คิดวิเคราะห์ 
เชิงคุณภาพ 
ครูมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถพัฒนาการจัด                 
การเรียนการสอนนักเรียน
น าทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์มาพัฒนาการ
เรียนของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เหตุผล 
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
ประยุกต์ใช้ให้เกดิ
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 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน เชิงปริมาณ มาตรฐานที่ ๔ 



และวิธีแก้ปัญหาโดยการ
ใช้ภาษาพูดและภาษา
เขียน 
๒.๑ กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

แสดงความรู้ความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์และ
น าเสนอโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถน าเสนอโดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ มี
ความสามารถในการ
น าเสนอโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ท าให้เกิด
การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
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

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

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



 
 
 
 

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และ
มีส่วนร่วมการแก้ปัญหา
กับสังคม ตลอดทั้งเป็น
การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 

สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบ 
 

คาดการณ์ ตัดสินใจ
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
ประสบการณ์เรียนรู้เพิ่มข้ึน 

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 
-ครูร้อยละ 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 
-ผลการประเมินมีความ

ตัวบ่งชี้ ๗.๙ 
ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับ 
มอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ 



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
หนา้ที่เป็นเวลานานตาม
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. ครรูอ้ยละ 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 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
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

๑  เพ่ือส่งเสริม เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารน าผลวจิัยและ

มาตรฐานที่ ๘  
    ผู้บริหารปฏิบัติ 



และการจัดการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพ 
 

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

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

งานตามบทบาทหน้าที่
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

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

 



สอน 
 

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

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

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



 
 

สถานศึกษา 
ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ตามท่ีระเบียบก าหนดไว้
เป็นอย่างดี 

หน้าที่ตามที่ระเบียบ
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

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

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



 
 
 
 
 

น าไปสู่การพัฒนา 
ปรับปรุงคุณภาพ
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย
ก าหนด 

บทบาทหน้าที่ของ
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 ๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน เชิงปริมาณ มาตรฐานที่ ๑๐ 



ปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นในรายวิชา
ต่างๆ ตามจุดเน้นจุดเด่น
ของสถานศึกษา 

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

-นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐
ได้รับการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนตามความ
ต้องการของท้องถิ่นเป็น
รายวิชาต่างๆ ตามจุดเน้น
จุดเด่นของสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีต่อ
สถานศึกษาและท้องถิ่นของ
ตน สามารถน าความรู้มา
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนมีทักษะในการ
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             

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 



 การเรียนรู้ด้วยตนเองใน
รายวิชาเพ่ิมเติมที่นักเรียน
เลือกเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
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

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๒. เพ่ือให้การเรียนรู้ของ
นักเรียนได้รับผลสัมฤทธิ์
และมีความเข้าใจใน

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ ได้
พัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม



ตนเอง เนื้อหามากยิ่งข้ึน -นักเรียนมีทักษะใน                                 
การแสวงหาความรู้ สนใจใฝ่
รู้ และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนรู้จักการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
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 
๕.๔ กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการสอนที่
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้ครูได้จัดกิจกรรม
การสอนที่หลากหลายโดย
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระต่างๆ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เกิด
การเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 

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

มาตรฐานที่ ๑๐ 
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
เป็นรายบุคคลมาใช้ใน                

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตามตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชีท้ี่ ๖ 
จัดระบบดูแล



การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียนได้ 

ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน 

๖.๓ กิจกรรมการคัดกรอง
และจ าแนกผู้เรียนเป็นราย
กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือคัดกรองและ
จ าแนกนกัเรียนเป็นราย
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
ส่วนร่วมในการพัฒนาดูแล

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

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 



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
พอใจแก่ผู้มาใช้บริการ  

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

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
และคุณภาพภายนอกจาก 

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

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๓ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๔ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๕ 



สมศ. ทุกตัวบ่งชี้ในระดับดี 
– 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
คุณภาพของโครงการ/

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 



กิจกรรม) (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 
-นักเรียนได้รับการ
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
การศึกษา๒๕๕๓- ๒๕๕๕  

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

เชิงปริมาณ 
-อัตราเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจ าแนกตาม
รายวิชามีการพัฒนา
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ – ๖ 



กระบวนการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่สูงขึ้น 

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
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

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



 
 

และเกิดความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 
 
 

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
วิสัยทัศน์ และปรัชญาของ
โรงเรียน 
 

๑. จัดให้นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมพัฒนา เสริมสร้าง
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
๒. ประเมินผลผู้เรียนปฏิบัติ
ตนได้ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของโรงเรียน 
 

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

มาตรฐานที่ ๑๔ / 
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
ของยาเสพติด 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
เรียนการสอนในด้านการ
คิดวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ 
๒. เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนในด้านการคิด
วิเคราะห์อย่าง
หลากหลาย 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๐เข้าร่วม
กิจกรรมและมีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์อย่างหลากหลาย 
ซึ่งมีผลท าให้นักเรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้ มีทักษะ
การคิดอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

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

๑.๒ กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนของนักเรียน 
 
 
 

๑. เพ่ือพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
๒. เพ่ือให้นักเรียนน า
ความรู้มาพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ ๘๐เข้าร่วม
กิจกรรมพิเศษอย่าง
หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ



ของตนให้ดียิ่งขึ้น สามารถน าความรู้มาพัฒนา
ผลการเรียนของตนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 

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
คุณธรรม-จริยธรรม 
๒.๒ กิจกรรมให้ในความรู้
ทางศาสนา 
 
 
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีคุณธรรม-จริยธรรม 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
น าหลักธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

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

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) 
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
ความรู้มาใช้ในการป้องกัน
ตนเองและชุมชนให้ห่างไกล
จากยาเสพติด ได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
 

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) 
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

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 



กระบวนการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนรู้
ได้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 

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
ลักษณ์ของโรงเรียน
คาทอลิก 
๔.๑ กิจกรรมบรรยากาศ
แห่งความรักและรับใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อใหน้ักเรียนคาทอลิก
ได้แสดงออกถึงความรักและ
ความสามัคคีกันในกลุ่ม 
๒. เพื่อใหน้ักเรียนคาทอลิก
ได้แสดงออกถึงการปฏิบัติ
ตนในการช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยจิตตารมย์แห่งการรับใช ้
๓.  เพื่อใหน้ักเรียนคาทอลิก
ได้กระท ากิจเมตตาต่างๆ 
เพื่อเป็นการประกาศข่าวดี
เร่ืองพระเยซูเจ้า 
๔.  เพื่อใหน้ักเรียนคาทอลิก
ได้ร่วมกิจกรรมในกลุ่มด้วย
ความรัก ความสามัคคี เปน็
พี่น้องกัน 

เชิงปริมาณ  
-นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๙๐ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่แสดงออกถึงบรรยากาศ
แห่งความรักและรับใช้ ตาม
จิตตารมย์แห่งการรับใช้ของ
พระเยซูเจ้า 
เชิงคุณภาพ  
-นักเรียนคาทอลิกมีจิตใจ
เมตตา ชอบชว่ยเหลือผู้อื่น 
ตามจิตตารมย์แห่งความรัก
และรับใช้ขอพระเยซูเจ้า 
และปฏิบตัิศาสนกิจด้วย
ความเชื่อศรัทธา และมี
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกนั 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒ กิจกรรมศาสนาตาม ๑. เพื่อให้นักเรียนคาทอลิก เชิงปริมาณ  มาตรฐานที่ ๑๖ 



เทศกาล 
 

ได้แสดงออกถึงความเชื่อ
ความศรัทธาในศาสนา
คาทอลิก 
๒. เพื่อให้นักเรียนคาทอลิก
ได้แสดงออกถึงการเป็น
คริสตศาสนิกชนที่ด ี
๓. เพื่อให้นักเรียนคาทอลิก
ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
เพื่อเป็นการประกาศข่าวดี
เร่ืองพระเยซูเจ้า 
๔. เพื่อให้นักเรียนคาทอลิก
ได้มีส่วนร่วมในการปฏบิัติ
ศาสนกิจตา่งๆ ด้วยความ
ศรัทธา 

-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 

   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
ต่างๆ เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงความกล้า
หาญ  
๓. เพ่ือให้สมาชิกกองหน้า
ร่าเริงได้ออกไปกระท ากิจ
เมตตาต่างๆ และเสียสละ
ต่อพระเยซูเจ้า 

เชิงปริมาณ  
-สมาชิกเสียสละร้อยละ 
๙๐ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการฝึกอบรม
เสียสละที่ประกอบด้วย ๓
ภาคส่วนด้วยกัน คือ ร่า
เริง กล้าหาญ และเสียสละ  
เชิงคุณภาพ  
-สมาชิกเสียสละมีความรู้
เกี่ยวกับหลักค าสอน 
ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความ
ร่าเริง กล้าหาญ และ
เสียสละเหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๒ กิจกรรมพลศีล 
 

๑. เพ่ือให้สมาชิกพลศีลได้
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักค า
สอนที่เก่ียวข้องกับการ
เป็นพลศีล  
๒. เพ่ือให้สมาชิกพลศีลได้
ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ เพ่ือ
เป็นการแสดงออกถึงความ

เชิงปริมาณ  
-สมาชิกพลศีลร้อยละ ๙๐
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การฝึกอบรมพลศีล 
เชิงคุณภาพ  
-สมาชิกพลศีลมีความรู้
เกี่ยวกับหลักค าสอน 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 

 
 
 



ศรัทธาต่อศีลมหาสนิท 
๓. เพ่ือให้สมาชิกพลศีลได้
ร่วมกิจกรรมในกลุ่มด้วย
ความรัก ความสามัคคี 
เป็นพี่น้องกัน 

ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความ
เชื่อศรัทธา ปฏิบัติกิจ
เมตตารับใช้ผู้อ่ืน และมี
ความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕.๓ กิจกรรมยุวธรรมทูต 
 

๑. เพ่ือให้สมาชิกยุวธรรม
ทูตได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลัก
ค าสอนที่เกี่ยวข้องกับการ
เป็นธรรมทูตตัวน้อยๆ 
๒. เพ่ือให้สมาชิกยุวธรรม
ทูตได้ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ 
เพ่ือเป็นการแสดงออกถึง
ความเชื่อศรัทธา 
๓. เพ่ือให้สมาชิกยุวธรรม
ทูตได้ออกไปกระท ากิจ
เมตตาต่างๆ และการ
ประกาศข่าวดีเรื่องพระ
เยซูเจ้า 
๔. เพ่ือให้สมาชิกยุวธรรม
ทูตได้ร่วมกิจกรรมในกลุ่ม
ด้วยความรัก ความสามัคคี 
เป็นพี่น้องกัน 
 

เชิงปริมาณ  
-สมาชิกยุวธรรมทูตร้อย
ละ ๙๐ได้มสี่วนร่วมใน
กิจกรรมการฝึกอบรมยุว 
ธรรมทูตที่ประกอบด้วย ๔
ภาคส่วนด้วยกัน คือ ค า
สอนธรรมทูต ชีวิตจิต
ธรรมทูต ธรรมทูตรับใช้ 
และธรรมทูตท่ีเป็นหนึ่ง
เดียวกัน 
เชิงคุณภาพ  
-สมาชิกยุวธรรมทูตมี
ความรู้เกี่ยวกับหลักค า
สอน ปฏิบัติศาสนกิจด้วย
ความเชื่อศรัทธา ปฏิบัติ
กิจเมตตารับใช้ผู้อ่ืน และมี
ความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๔ กิจกรรม Y.C.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ
ในกระบวนการของวาย ซี 
เอส 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้รู้และ
เข้าใจกระบวนการการ
ตื่นตัว ไตร่ตรองและตอบโต ้
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

เชิงปริมาณ  
-นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม วาย  ซี  เอส ได้
อย่างดี 
เชิงคุณภาพ  
-นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
มีน้ าใจและสามารถคิด
วิเคราะห์สถานการณ์ รู้จัก

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 



 
 

๔. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณธรรมในการด าเนินชีวิตที่
ดี 
๕. เพื่อสร้างความสามัคคีกัน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
ดี 

ช่วยเหลือผู้อื่น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

เชิงปริมาณ  
-นักเรียนร้อยละ ๘๕  ร่วม
กิจกรรมเยาวชนลาซาล
และมีจิตใจท างานจิต
อาสาได้ 
เชิงคุณภาพ  
-นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
มีน้ าใจและสามารถคิด
วิเคราะห์สถานการณ์ รู้จัก

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 



๔. เพ่ือสร้างความสามัคคี
กัน สามารถท างานเป็นทีม
และท างานจิตอาสาได้ 

ช่วยเหลือผู้อื่น  
 

 
 
 
 

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
ส่วนรวม  
 

เชิงปริมาณ 
-ครูและนักเรียนร้อยละ 
๘๕ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
และส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมครูและนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
-ครูและนักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย และ
ประพฤติปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง และสามารถ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

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  

มาตรฐานที่ ๑๖ 
   การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 



-โรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้รอ
โอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

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 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
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

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 



โรงเรียนลาซาลสามารถใช้
ชีวิตที่เหมาะสมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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 
-กิจกรรมงานน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

๑ ครูและนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 ๒ เพ่ือให้ครูและนักเรียน
รู้จักใช้ชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม ด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติปัญญา
และ 

เชิงปริมาณ  
-ครูและนักเรยีนโรงเรียน
ลาซาลร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงคุณภาพ  
๑. ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลได้น า
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด ารงชีวิต 
๒  ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลสามารถใช้
ชีวิตที่เหมาะสมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. โครงการบูรณาการ 
การจัดการเรียนรู้ตาม

๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ในการด าเนินชีวิตอยู่ใน

เชิงปริมาณ  
-นักเรียนร้อยละ ๘๐ 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร



หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กลุ่มสาระต่างๆ 
- กิจกรรมบูรณาการ 
การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กลุ่มสาระต่างๆ 
 

สังคมในรูปแบบอยู่อย่าง
พอเพียง 
๒ เพ่ือให้นักเรียน บ้าน 
ชุมชน ได้ค้นพบวิธีการ
ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

สามารถน าความรู้ในด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ   
-นักเรียนได้รับความรู้และ
น ามาด าเนินชีวิตในสังคม
ได้อย่างเหมาะสมพอเพียง 

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
พอเพียงตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 
ติดตามผลการศึกษาต่อ   
 
 
 
 
 
 
 
๒.  โครงการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๒.๑ งานจัดหา และ  
มอบทุนการศึกษาแก่ 
นักเรียนที่รอโอกาศทาง
การศึกษา 

๑.๑ เพ่ือพัฒนาระบบงาน 
ด้านการแนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
และผู้เรียนที่มาใช้ 
บริการสามารถน า 
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้ 
เกิดประโยชน์ในได้อย่าง
เหมาะสม 
๑.๒ เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ 
นักเรียนที่มีปัญหาและ
ข้อบกพร่องในด้านต่างๆ 
ให้ได้รับการช่วยเหลือ 
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

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนลาซาลระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วมโครงการ และ
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการและกิจกรรม                
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่าง 
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
-นักเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการร้อยละ ๘๐.๐๐     
ได้รับการช่วยเหลือตาม 
ความเหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๘         
  ช่วยเหลือเยาวชนผู้ 

รอโอกาสทางการศึกษา 



 นักเรียนที่รอโอกาส
ทางการศึกษาให้ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ/ส่งเสริม  
และพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง   

-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
สอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
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
สถานศึกษาและชุมชน
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เกิดประโยชน์สูงสุดและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ปกครองชุมชนและศิษย์
เก่า 

มาตรฐานที่ ๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ



ของโครงการ/กิจกรรม) 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 

 

 


