
บทที่ ๒ 
แผนการปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
๒. ส่งเสริมการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเพ่ิมเทคนิคและกิจกรรมในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก โดยเน้นการพัฒนาทักษะ   
    กระบวนการคิดให้กับผู้เรียน  
๔. ครูผู้สอนท าแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ผ่านแผนการจัดประสบการณ์ 
    ประจ าวัน  
๕. ครูผู้สอนท าแผนการซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย โดยส่งเสริมให้มีการ 
    ควบคุมน้ าหนัก และจัดตารางเวลาการออกก าลังกาย รวมถึงประสานกับทางบ้านเพื่อให้มีการปฏิบัติ 
    ร่วมกัน  
๖. จัดสรรอัตราก าลังครูในสาขาท่ีขาด โดยเฉพาะครูที่มีความช านาญเฉพาะทาง เช่น ครูภาษาอังกฤษ, คร ู
     ศิลปะ  
๗. การจัดท าปรับปรุงมาตรฐานสถานศึกษาให้ได้อยู่ในเกณฑ์ประเมินคุณภาพระดับที่สูงขึ้น 
  

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. ส่งเสริมสนับสนุน และนิเทศติดตามการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ครูมี

ความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร เปูาหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สนองตอบ ความแตกต่างระหว่างและพัฒนาการทางสติปัญญา การใช้สื่อ
เทคโนโลยีและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้   การวัด- ประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน การให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียน การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ที่รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูให้มีคุณธรรม-จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เข้าใจจิตตารมณ์คณะ
ลาซาล น าคุณธรรม ๑๒ ประการ ของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล มาใช้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินชีวิต สร้างความตระหนักในการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีมี
ความศรัทธาในศาสนา สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและ สาธารณกุศล เพื่อสร้างจิต
สาธารณะและ การบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๓. เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน เช่น การมอบรางวัล การจัดสวัสดิการในรูปแบบหลากหลาย
และการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ส่งผลงานเพ่ือรับรางวัล เกียรติบัตรหรือเข็มเชิดชูเกียรติ ฯลฯ จาก
หน่วยงานนอกสถานศึกษา 

๔. ส่งเสริมให้ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน โดยการส่งอบรม และจัดหาสื่อเทคโนโลยี
เพ่ิมเติม 

๕. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน โดยการน าเสนอ และระดมทรัพยากรบุคคลและ
สื่อการเรียนการสอนมากข้ึน 

๖. ใช้แนวทางการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรมีความมั่นคงในอนาคต โดยการจัดอ านวยความสะดวก 
การสนับสนุน ช่วยเหลือตามความเหมาะสม 



๗. สถานศึกษาควรมีการก าหนดแผนพัฒนาการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาใกล้เคียง โดย
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละโรงเรียนมีการประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและ
น ามาพัฒนาโรงเรียนของตนเอง 

๘. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองที่มีอาชีพที่หลากหลายมาระดมความคิดในการจัดท าผลิตภัณฑ์เด่นๆ ให้โรงเรียน 
โดยมาถ่ายทอดความรู้ ให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติในรูปของผลิตภัณฑ์โอท็อป เป็นต้น 

๙. สถานศึกษาควรมีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา โดยใช้สรุปผลการติดตาม การใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

๑๐.  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างถูกต้องพร้อมทั้งมีการนิเทศ
ก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร 

๑๑. ควรจัดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่นน าความรู้มาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดให้กับ
นักเรียน 

๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบงานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ที่ทันสมัยและให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นไปในอนาคต เช่น สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอให้บริการแก่นักเรียน 

๑๓. ควรพัฒนาระยะเวลาในการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละมาตรฐานให้เสร็จก่อนเดือน
เมษายน ๒๕๕๙ 

๑๔.  คณะกรรมการควรเขียนรายงาน SAR เพ่ือน าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด ให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม   
๒๕๕๙ 

๑๕. ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกฝุายต้องร่วมกันประชุมเพ่ือก าหนดการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาลงนามเห็นชอบ 

๑๖. ส่งเสริมการท า SWOT ของทุกมาตรฐาน เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย ในการท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑๗. ควรมีการรายงานผลสัมฤทธิ์ทุกมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ลงในวารสาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
๑๘. ควรจัดตั้งคณะกรรมการพิสูจน์อักษรก่อนพิมพ์งานของฝุายต่างๆ 
๑๙. จากการเก็บรวบรวมผลการทดสอบระดับชาติ พบว่า ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในมาตรฐาน      

ง.๒.๑ มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ จึงควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบ  

 
 
 
 
 
๒. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 เป้าหมาย การจัดการศึกษาปฐมวัย  
เปูาหมายที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  
เปูาหมายที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  
เปูาหมายที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  
เปูาหมายที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
เปูาหมายที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
เปูาหมายที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
เปูาหมายที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา  
เปูาหมายที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  



เปูาหมายที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
เปูาหมายที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษา 

             ปฐมวัย  
เปูาหมายที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

                     ให้สูงขึ้น 

 เป้าหมาย (กลยุทธ์) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลยุทธ์ที่   ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุขภาพจิตที่ดี (บริการแนะแนว)  
กลยุทธ์ที่   ๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (กิจการนักเรียน)   
กลยุทธ์ที่   ๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(วิชาการ)  
กลยุทธ์ที่   ๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 

อย่างมีสติสมเหตุผล (วิชาการ) 
    กลยุทธ์ที่   ๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (วิชาการ) 
    กลยุทธ์ที่   ๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่

ดีต่ออาชีพสุจริต (กิจการนักเรียน) 
    กลยุทธ์ที่   ๗ ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (บุคลากร) 
    กลยุทธ์ที่   ๘ ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

(บุคลากร)   
    กลยุทธ์ที่   ๙ ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (บริหาร)  
    กลยุทธ์ที่   ๑๐ ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
                       ผู้เรียนอย่างรอบด้าน (วิชาการ) 
    กลยุทธ์ที่  ๑๑  ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม    

  ศักยภาพ (ทรัพยากรฯ) 
กลยุทธ์ที่   ๑๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(ประกันคุณภาพ/ประสิทธิผล) 
กลยุทธ์ที่   ๑๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

(ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน)  
กลยุทธ์ที่   ๑๔ ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  

(กิจการนักเรียน) 
กลยุทธ์ที่   ๑๕ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและ 
                    ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพท่ีสูงขึ้น (วิชาการ) 
กลยุทธ์ที่   ๑๖ พัฒนาศักยภาพการเป็นครูที่ดีตามเจตนารมณ์ของท่านนักบุญยวง (บริหาร/งานอภิบาล) 
กลยุทธ์ที่   ๑๗ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วิชาการ) 
กลยุทธ์ที่   ๑๘ รณรงค์ให้ความช่วยเหลือเยาวชนผู้ขอโอกาสทางการศึกษา (บริการแนะแนว) 
กลยุทธ์ที่   ๑๙ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองศิษย์เก่าและชุมชน (สัมพันธ์ชุมชน) 
กลยุทธ์ที่   ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียนและงานพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นมาตรฐานและ 

ทันต่อการให้บริการ (ธุรการ-การเงิน) 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. การด าเนินงานตามเป้าหมาย (กลยุทธ์) ของสถานศึกษา  
     ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เป้าหมายที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย  

- เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายเหมาะสม
กับวัย  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐  
มีพัฒนาการด้านร่างกาย
สมวัย  
ด้านคุณภาพ  
- เด็กมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 
เจริญเติบโตตามวัย มีสุข
นิสัยที่ดีและรู้จักดูแลตนเอง
ให้ปลอดภัย  

มาตรฐานที่ ๑  

- กิจกรรมตรวจชั่งน้ าหนัก - 
วัดส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

- เพ่ือให้เด็กมีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณะสุข  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มี
น้ าหนัก - ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
ด้านคุณภาพ  
- เด็กมีน้ าหนัก - ส่วนสูง

มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  



ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

- กิจกรรมซ่อมเสริม
สมรรถนะด้านร่างกาย  

- เพ่ือให้เด็กมีร่างกายท่ี
สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มี
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ตามวัย  
ด้านคุณภาพ  
- เด็กเล่นและออกก าลังกาย
ได้เหมาะสมกับวัย  

มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  

 

 

 

 

เป้าหมายที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  - เพ่ือให้เด็กมีทักษะการ

เคลื่อนไหวตามวัย  
ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย  
ด้านคุณภาพ  
- เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้
คล่องแคล่ว มีพัฒนาการ
ทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่ - 
กล้ามเนื้อเล็ก และการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตาดี  

มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  

- กิจกรรมหนูน้อยอนามัย  - เพ่ือให้เด็กสามารถดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพของตน  
ด้านคุณภาพ  
- เด็กรู้จักดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเองได้เหมาะสม  

มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  

- กิจกรรมปลอดภัยห่างไกลโรค  - เพ่ือให้เด็กปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยได้  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ หลีกเลี่ยง
ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด  

มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  



ด้านคุณภาพ  
- เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย บอก
โทษของสิ่งมอมเมาได้  

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๒. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจ  

- เพ่ือให้เด็กแสดงออกทาง
อารมณ์ จิตใจและ
ความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มี
พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจเหมาะสมกับวัย  
ด้านคุณภาพ  
- เด็กมีพฤติกรรมที่
แสดงออกทางอารมณ์ 
จิตใจและความรู้สึกได้
เหมาะสมกับวัย  

มาตรฐานที่ ๒  

- กิจกรรมหนูน้อยจิต
แจ่มใส  

- เพ่ือให้เด็กมีจิตใจร่าเริงสด
ชื่น แจ่มใส  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มี
ความร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  
ด้านคุณภาพ  
- เด็กร่าเริง สดชื่น แจ่มใส 
แสดงออกถึงการยอมรับ
และชื่นชมความสามารถ 
และผลงานของตนเอง  

มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  

- กิจกรรมหนูท าได้  - เพ่ือให้เด็กมีความม่ันใจใน
ตนเองและกล้าแสดงออก  

ด้านปริมาณ  
-เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มี
ความมั่นใจและกล้า
แสดงออก 

มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  

 



 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมอารมณ์ดีมีสุข  - เพ่ือให้เด็กแสดงอารมณ์ 

ความรู้สึกได้เหมาะสมกับ
วัย  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ 
สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
ด้านคุณภาพ  
- เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ได้
เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์  

มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  

- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  - เพ่ือให้เด็กมีสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มี
ความชื่นชมศิลปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติ  
ด้านคุณภาพ  
- เด็กสนใจและเข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและธรรมชาติ  

มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เป้าหมายที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม  

- เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคมเหมาะสมกับวัย  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มี
พัฒนาการด้านสังคม
เหมาะสมกับวัย  
ด้านคุณภาพ  
- เด็กแสดงออกด้านสังคม
ได้อย่างเหมาะสมกับวัย  

มาตรฐานที่ ๓  

- กิจกรรมเด็กดีมีระเบียบ
วินัย  

- เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
ระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบและเชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มี
วินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์  
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 ๙๒.๐๐ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และ
รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน  
ด้านคุณภาพ  
- เด็กไม่น าสิ่งของของผู้อื่น
มาเป็นของตนเอง ยอมรับ
เมื่อท าผิด มีน้ าใจ 
ช่วยเหลือผู้อื่น  

มาตรฐานที่ ๓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  

 

 

เป้าหมายที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมเล่นดีมีเหตุผล  - เพ่ือให้สามารถเล่นและ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ สามารถ
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
ด้านคุณภาพ  
- เด็กเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ปฏิบัติตามข้อตกลง 
และปฏิบัติตนเป็นผู้น า – ผู้
ตามท่ีดี  

มาตรฐานที่ ๓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  

- กิจกรรมหนูน้อยมารยาท
งาม  

- เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทย  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐สามารถ
ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือได้  
ด้านคุณภาพ  
- เด็กมีมารยาทในการพูดการ
ฟัง การรับประทานอาหารและ
การแสดงความเคารพต่อผู้อ่ืน
ตามวัฒนธรรม  

มาตรฐานที่ ๓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔  

- กิจกรรมวันส าคัญ  - เพ่ือให้เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา  

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ 
ประพฤติตนตามศาสนาที่ตน
นับถือ  
ด้านคุณภาพ 
- เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

มาตรฐานที่ ๓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔  

 

 

 

 

เป้าหมายที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 



๔. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา  

- เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา
เหมาะสมกับวัย  
ด้านคุณภาพ  
- เด็กได้เรียนรู้ตามรูปแบบ
บูรณาการทั้งทักษะและ
สาระการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับวัย  

มาตรฐานที่ ๔  

- กิจกรรมโครงงานเพ่ือ  
การเรียนรู้  

- เพ่ือให้เด็กกล้าซักถามในสิ่ง
ที่ตนเองอยากรู้  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  
ด้านคุณภาพ  
- เด็กกล้าซักถามในสิ่งที่
ตนเองอยากรู้ และมุ่งมั่นที่
จะเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ  

มาตรฐานที่ ๔  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  

- กิจกรรมยอดนักคิด  - เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ  
ด้านคุณภาพ  
- เด็กบอกคุณลักษณะ
คุณสมบัติความเหมือน 
ความแตกต่างและบอก
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดจากการเรียนรู้ได้  

มาตรฐานที่ ๔  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒  

 

 

 

เป้าหมายที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมหนูน้อยรักการ
อ่าน  

- เพ่ือให้เด็กใช้ภาษาใน  
การสื่อสารได้เหมาะสมกับ
วัย  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มี
ทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสม
กับวัย  
ด้านคุณภาพ  

มาตรฐานที่ ๔  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓  



- เด็กสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้
และเข้าใจได้  

- กิจกรรมเสริมทักษะสร้าง
ความรู้  

- เพ่ือให้เด็กมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
ด้านคุณภาพ  
- เด็กมีความสามารถในการ
เรียนรู้และปฏิบัติ โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ได้  

มาตรฐานที่ ๔  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔  

- กิจกรรมมือน้อย
สร้างสรรค ์ 

- เพ่ือให้เด็กมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์  

ด้านปริมาณ  
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์ 
ด้านคุณภาพ  
- เด็กถ่ายทอดความคิดและ
จินตนาการ สร้างสรรค์
ผลงานที่มีรายละเอียด
แปลกใหม่  

มาตรฐานที่ ๔  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕  

 

 

เป้าหมายที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

- เพ่ือให้ครูเข้าใจปรัชญา
หลักการ หลักการและ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์  

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ มีความ
เข้าใจปรัชญา หลักการ
เปูาหมายและธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ๕.๒ 
๕.๓ ๕.๔ ๕.๕ ๕.๖ 
๕.๗ ๕.๘ ๕.๙ ๕.๑๐  



- กิจกรรมการประเมิน
สภาพจริง  

- เพ่ือให้ครูสามารถจัดท า
หน่วยการเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์กิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีความหลากหลาย
และสามารถน ามาพัฒนา
ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก  

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ จัดท า
หน่วยการเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ การจัดกิจกรรม
ประจ าวันและการประเมิน
พัฒนาการเด็กได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย  

มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี่ที่ ๕.๑  

- กิจกรรมการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์  

- เพ่ือส่งเสริมการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยโดย
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน  

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้และ
เชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจสู่
การจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒  

- กิจกรรมเด็กดีศรีลาซาล  - เพ่ือให้ครูจัดสภาพแวดล้อม
ภายในชั้นเรียนและจัด
ประสบการณ์ที่กระตุ้นให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ
วัย  

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ จัด
กิจกรรมให้เด็กมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ของเด็กและเสริมสร้าง
ให้เด็กมีวินัยในตนเอง  

มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓  

- กิจกรรมผลิตสื่อ
เทคโนโลยีสร้างสรรค์  

- เพ่ือให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของ
เด็ก  

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ ท าการ
ผลิตสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์
ย่างมีคุณภาพพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
สติปัญญาและมีจ านวน
เพียงพอกับเด็ก  

มาตรฐานที๕่  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔  

 

 

เป้าหมายที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมประเมิน
พัฒนาการ ๔ด้าน  

- เพ่ือให้ครูใช้เครื่องมือการวัด
และประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง  

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ จัดกิจกรรม
การประเมินพัฒนาการทุกด้าน
อย่าง สม่ าเสมอและรายงานผลให้
ผู้ปกครองรับทราบ  

มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕  

- กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้สู่การวิจัย  

- เพ่ือให้ครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์  

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ท าการวิจัย
และน าผลการวิจัยมาปรับปรุง
พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก
ให้เหมาะสมกับวัย  

มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖  



-กิจกรรมห้องเรียน น่าอยู่ 
น่ารู้ น่าเรียน  

-เพ่ือให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐จัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลามีบรรยากาศอบอุ่น
คล้ายบ้านและส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก  

ตัวบ่งชี้ที่ ๕  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗  

-กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ้าน
และโรงเรียน  

- เพ่ือให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กและผู้ปกครอง  

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐สนับสนุนให้
ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตัวเด็กและให้ค าแนะน ากับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ไข
พัฒนาการของเด็ก  

มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘  

- กิจกรรมนิเทศการสอน  - เพ่ือให้ครูมีความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร  

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลายมี
การประเมินพัฒนาการเด็กอย่าง
สม่ าเสมอโดยได้รับการนิเทศการ
สอนจากหัวหน้าสายหัวหน้าระดับ
อย่างต่อเนื่อง  

มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙  

- กิจกรรมแฟูมสะสม
ผลงาน  

- เพ่ือให้ครูจัดท าสารนิทัศน์และ
น ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเด็ก  

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐จัดท าข้อมูล
สารนิทัศน์อย่างเป็นระบบเห็น
ร่องรอยการพัฒนาและการเรียนรู้ที่
หลากหลายของเด็ก  

มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๐  

 

เป้าหมายที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น า  

- เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย และมีผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  
- เพ่ือส่งเสริมการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วมและการใช้ข้อมูลจาก
การประเมินผลหรือการวิจัยเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนางาน
วิชาการและงานบริหารให้
สามารถน าไปบริหารจัด
การศึกษา ได้ตรงตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ โดยเน้นคุณภาพของ
เด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ  
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

- ผู้ปกครองร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาปฐมวัยแบบมี
ส่วนร่วม ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น าสามารถน าเอาข้อมูล
การประเมินผลทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ มา
จัดท าแผนคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถบริหารการจัด
การศึกษาได้ตรงตาม
เปูาหมายที่วางไว้  

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



ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เป็นผลให้เด็ก ผู้ปกครองและ
ชุมชนเกิดความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  

- กิจกรรมพัฒนาการ
บริหารการจัด
การศึกษาปฐมวัย  

- เพ่ือให้ผู้บริหารมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาแนวคิด 
หลักการและจุดหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัย  
- เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถอธิบาย
ความหมายของปรัชญาแนวคิด 
หลักการของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยได้อย่างชัดเจน  
- 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 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล
บริหารงานของผู้บริหาร  

- เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
- เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุง เทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ มาใช้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพเด็ก  

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ น ามาพัฒนา
ปรับปรุง เพ่ือน ามาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
ครบทั้ง ๔ ด้าน  

มาตรฐานที่ ๖  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒  



- กิจกรรมประเมินผลการ
บริหารการศึกษาปฐมวัย  

- เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการ
ศึกษาได้รับรู้ ข้อมูล
สารสนเทศ  
- เพ่ือให้น าข้อมูล
สารสนเทศและการแสดง
ความคิดเห็น เป็นแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจใน
การก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาการศึกษา  
- เพ่ือให้บุคลากรทางการ
ศึกษาน าผลการวิจัย มา
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพเด็ก  

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทาง 
การศึกษา ร่วมแสดง ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา
โดยใช้ข้อมูลการประเมิน
หรือผลการวิจัย  

มาตรฐานที่ ๖  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓  

- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน  - เพ่ือพัฒนาแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  
- เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา
และผู้ที่เก่ียวข้องมีการ
ด าเนินงานร่วมกัน  

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๐ มี
การก าหนดแผนในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 
โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมี
ส่วนร่วมในการก าหนด
เปูาหมาย ร่วมรับผิดชอบ 
ด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ร่วมกัน  

มาตรฐานที่ ๖  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔  

 

เป้าหมายที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ครูให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
- เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  
- เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ มี
การวางแผนและส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถใน
การด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และ
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

มาตรฐานที่ ๖  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕  

- กิจกรรมนิเทศและให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ  

- เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัย เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  
- เพ่ือส่งเสริมให้ครูน า
ความรู้มาปรับปรุงในการ

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการ เพ่ือให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม  

มาตรฐานที่ ๖  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖  



จัดการเรียนรู้ พัฒนาการใช้
สื่อการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ  

- กิจกรรมส ารวจความพึง
พอใจของผู้ปกครอง 
นักเรียนและชุมชน  
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน  

- เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพมากข้ึน  
- เพ่ือพัฒนาแผนงานด้าน
บุคลากร และงานบริหารให้
มีประสิทธิภาพ ท าให้
ผู้ปกครองและชุมชนมีความ
พึงพอใจในผลการบริหาร
การศึกษาปฐมวัย  

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๐ มี  
แผนการด าเนินงาน
บริหารงานอย่างเป็นระบบ 
จัดบุคลากรตาม
ความสามารถ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน มีความพึงพอใจ
ผลจากการจัดการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๖  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗  

 

เป้าหมายที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการพัฒนา
หลักสูตร  

- เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยที่มี
ประสิทธิภาพและมีความ
ถูกต้องตามหลักการการจัด
การศึกษาปฐมวัย  

- สถานศึกษาร้อยละ๘๗.๐๐ มี
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม สติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย  

มาตรฐานที ๗  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑  
๗.๒,๗.๓,๗.๔ ๗.๕  

- กิจกรรมการวิเคราะห์
สภาพผู้เรียน  

- เพ่ือปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน และทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบันเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็ก  

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๗.๐๐มี
มีหลักการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กให้มี
พัฒนาการทุกด้านสูงสุดตาม
ศักยภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปกครอง
ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาเด็กให้
เกิดความสุขในการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๗  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑  

- กิจกรรมประเมิน
ปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์  

- เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบ
กลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกผ่ายใน
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจหลัก

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๗.๐๐มี
การจัดท าแบบประเมินแผนการ
จัดประสบการณ์เพ่ือให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายเกิดความ

มาตรฐานที่ ๗  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒  



การศึกษาปฐมวัย  ตระหนักและเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย  

- กิจกรรมวันปฐมนิเทศ  - เพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย  

- สถานศึกษาร้อยละ๘๗.๐๐จดั
กิจกรรมเพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานที่ ๗  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗..๓  

- กิจกรรมห้องเรียนสนุก  -เพ่ือให้เกิดการสร้างการมีส่วน
ร่วมและแสวงหาความร่วมมือ
กับผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น  

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๗.๐๐
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชน
และท้องถิ่นเข้ามามีมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ ๗  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔  

 

 

เป้าหมายที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 

-กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อม
เพ่ือการเรียนรู้  

- เพ่ือให้สถานศึกษามีการ
จัดสิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบ
ด้าน  

- สถานศึกษาร้อยละ 
๘๗.๐๐จัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีจ าเป็นเอ้ือ
ประโยชน์และอ านวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก
เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านสูงสุดตามศักยภาพ  

มาตรฐานที่ ๗  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕  

-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย  

-เพ่ือให้สถานศึกษาจัดสิ่งที่
จ าเป็นเอื้อประโยชน์อ านวย
ความสะดวกต่อการพัฒนา
เด็ก เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านสูงสุดตามศักยภาพ  

- สถานศึกษาร้อยละ 
๘๗.๐๐มีระบบการจัดการ
สร้างเสริมความปลอดภัย
และปูองกันการบาดเจ็บที่มี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง  

มาตรฐานที่ ๗  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 
ระดับก่อนประถมศึกษา  
- กิจกรรมจัดท ามาตรฐาน
และแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย  
- กิจกรรมเผยแพร่เอกสาร
ความรู้สนับสนุน  

- เพ่ือก าหนดมาตรฐานและ
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา เพ่ือมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
- เพ่ือเผยแพร่เอกสาร
ความรู้สนับสนุนเพื่อให้
ผู้เรียนและบุคลากรทุกฝุาย 
เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา  

- สถานศึกษามีมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยที่
สอดคล้องและครอบคลุม
ตามท่ีกระทรวงก าหนด  
- บุคลากรในสถานศึกษา
ร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๘  
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  

- กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน  

- เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการแต่ละฝุาย 
และติดตามความก้าวหน้า  
- เพ่ือวัดประเมินผลการ
ด าเนินงานของฝุายต่าง ๆ 
และน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์หาข้อสรุป เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น  

- คณะกรรมการแต่ละฝุาย
ด าเนินการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นปัจจุบันและสามารถ
พัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  

มาตรฐานที่ ๘  
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ - ๘.๕  

- กิจกรรมการจัดท ารายงาน 
SAR  

- เพ่ือจัดท ารายงานประเมิน
ตนเองประจ าปี น าเสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา และสู่
สาธารณชน  

- เอกสารรายงานการ
ประเมินตนเองระดับก่อน
ประถมศึกษา จ านวน ๒ ชุด  

มาตรฐานที่ ๘  
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖  



 

 

 

เป้าหมายที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ผ่านสังคมแห่งการเรียนรู้  

- เพ่ือให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา  

ด้านปริมาณ  
-เด็กร้อยละ ๙๑.๐๐ ได้
เรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนที่
หลากหลาย ทั้งภายใน 
ภายนอก สถานศึกษา  
ด้านคุณภาพ  
-เด็กได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
ภายใน-ภายนอก 
สถานศึกษา มีการจัดแหล่ง
เรียนรู้ที่สามารถส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ มี
กระบวนการเรียนรู้ที่เอ้ือ
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  

มาตรฐานที่ ๙  

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมพูนปัญญา  

- เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา  

ด้านปริมาณ  
-ร้อยละ ๙๑.๐๐ ของ
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่
สนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก
พัฒนาการเรียนรู้ตามวัย มี
การสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก
ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา  
ด้านคุณภาพ  
-เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาท าให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้  

มาตรฐานที่ ๙  
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑  

 

เป้าหมายที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  -เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
บุคคลากรในสถานศึกษา มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน  

ด้านปริมาณ  
-ร้อยละ ๙๑.๐๐ ของ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
มีการถ่ายทอดความรู้ผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของบุคคลากร
ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง  
ด้านคุณภาพ  
-บุคลากรภายใน
สถานศึกษาได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย  

มาตรฐานที่ ๙  
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒  

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน  - เพ่ือให้สถานศึกษา 
ครอบครัวชุมชนและองค์กร
ที่เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน  

ด้านปริมาณ  
-ร้อยละ ๙๑.๐๐ ของ
สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนจากครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
ทักษะความรู้ของเด็ก  
ด้านคุณภาพ  
-เด็กได้รับการพัฒนาทักษะ
ต่างๆ โดยผ่านการท า
กิจกรรมที่หลากหลาย  

มาตรฐานที่ ๙  
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒  

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 



๑.โครงการพัฒนา
ศักยภาพ การเรียนรู้  

- เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่าง
องค์รวม ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร คร ูพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  

- สถานศึกษาส่งเสริมเด็กให้บรรลุ
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น 
เปูาหมาย เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย  

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

- กิจกรรมค่ายเสริมทักษะ  
วิชาการ  

- เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การ
จัดการศึกษาที่ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่สนอง ต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคน  

- สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนา ให้เด็ก
บรรลุตามบรรลุตามเปูาหมายใน
การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการและ 
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย  

มาตรฐานที่ ๑o  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๑  

- กิจกรรมค่ายคุณธรรม  - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการคิด 
มีความคิดรวบยอดและการมี
คุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กอย่าง
เหมาะสม  

- สถานศึกษามีการพัฒนาการมี
คุณธรรม จริยธรรมระเบียบวินัย มี
ทักษะในการเรียนรู้พัฒนาเด็ก โดย
องค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่
เหมาะสมกับวัย  

มาตรฐานที่ ๑o  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๒  

-กิจกรรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง  

- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบการด าเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก
บรรลุตามปรัชญาเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  

- สถานศึกษามีการรายงาน
แผนการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก
บรรลุตามปรัชญา เปูาหมาย 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นของ
สถานศึกษา แก่ผู้เกี่ยวข้อง  

มาตรฐานที่ ๑o  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๑  

- กิจกรรมส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

- เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับการ
ปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างเหมาะสมกับวัย และ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้  

- สถานศึกษามีการส่งเสริมและ
ปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมกับวัย  

มาตรฐานที่ ๑o  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๑  

- กิจกรรมส่งเสริม
สุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะและกีฬา  

- เพ่ือให้เด็กได้รับการส่งเสริม
กิจกรรมทางด้านศิลปะและกีฬา
เพ่ือตอบสนองต่อปรัชญาวิสัยทัศน์
เปูาหมายและจุดเน้นของ
สถานศึกษา  

- สถานศึกษามีผลการด าเนินงาน
ตอบสนองปรัชญาวิสัยทัศน์
เปูาหมายและจุดเน้นของ
สถานศึกษารวมทั้งสะท้อนความ
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑o  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๒  

 

เป้าหมายที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริม
นโยบายการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  

- เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดโครงการ กิจกรรม เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามนโยบาย
เกี่ยวกับการศึกษา  

ด้านปริมาณ  
ร้อยละ ๙๑.๐๐ มีการจัด
โครงการกิจกรรม ส่งเสริม 
สนับสนุน ตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๑  



- เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินงานตามแผน และมี
ผลการประเมินบรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้  

ด้านคุณภาพ  
-สถานศึกษามีการจัด
โครงการกิจกรรม เพ่ือ
พัฒนา และส่งเสริมการจัด
การศึกษาปฐมวัย  

- กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง  - เพ่ือให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

ด้านปริมาณ  
-เด็กร้อยละ ๙๑.๐๐ ได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
โดยผ่านกิจกรรมท่ี
หลากหลายได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  
ด้านคุณภาพ  
-เด็กได้รับความรู้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรม มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
จริง ผ่านฐานการเรียนรู้ 
(เศรษฐกิจพอเพียง)  

มาตรฐานที่ ๑๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – ๑๑.๒  

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

- เพ่ือให้เด็กรู้จักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
-เพ่ือให้เด็กรู้จักวิธีดูแล
รักษา สาธารณสมบัติของ
โรงเรียน  

ด้านปริมาณ  
-เด็กร้อยละ ๙๑.๐๐ รู้จักวิธี
ดูแลรักษา สาธารณสมบัติ
ของโรงเรียนและช่วยกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ด้านคุณภาพ  
-เด็กสามารถดูแลรักษาสา
ธารณสมบัติของโรงเรียน  

มาตรฐานที่ ๑๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – ๑๑.๒  



- กิจกรรมเรียนรู้อาเซียน  -เพ่ือให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน  

ด้านปริมาณ  
-เด็กร้อยละ ๙๑.๐๐ ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน ทั้งภาษา 
วัฒนธรรม การแต่งกาย 
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  
ด้านคุณภาพ  
-เด็กได้รับความรู้จากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน จากบอร์ดความรู้ ท า
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน  

มาตรฐานที่ ๑๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – ๑๑.๒  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธิ์ที ่๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.  โครงการลาซาลรักษ ์ 
     สุขภาพ  
๑.๑ งานเผยแพร่ข่าวสาร 
      เกี่ยวกับสุขภาพ   
 
๑.๒ กิจกรรมส่งเสริม 
      การออกก าลังกาย 
 
 
 
๑.๓ กิจกรรมบัญญัตินี้ดี 

๑. เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน 
    ในการดูแลตนเองให้ม ี
    สุขภาพแข็งแรง รวมทั้ง 
    รู้จักดูแลสิ่งของเครื่องใช้ 
    ให้สะอาดอยู่เสมอ  
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน  
    รักการออกก าลังกาย 
    และมีส่วนร่วมในการ 
    เผยแพร่และรณรงค ์
    เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
๓. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน 

เชิงปริมาณ   
   นักเรียนลาซาลทุกคน 
 เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 เชิงคุณภาพ                                    
   นักเรียนร้อยละ ๙๓.๒๐    
 มีสุขนิสัยในการดูแล - 
 สุขภาพ และออกก าลัง  
กายอย่างสม่ าเสมอ   
 

มาตรฐานที่ ๑ 
      ตัวบ่งชี ้ ๑.๑ 
  มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพ และ
ออกก าลังกาย - 
สม่ าเสมอ 
  



      มีประโยชน์ 
 

    ปฏิบัติตนตามหลักสุข-                     
    บัญญัติ ๑๐ ประการ 
 

๑.๔ งานชั่งน้ าหนัก-วัด   
      ส่วนสูงและทดสอบ            
      สมรรถภาพ  
 
 
 
๑.๕ งานติดตามภาวะ- 
      การณ์เจริญเติบโต   
      ของนักเรียนที่ไม่ได้ 
      ตามเกณฑ์ 

     ๑. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้ 
    มีพัฒนาการทางร่างกาย 
    และการเจริญเติบโต   
    ตามเกณฑ์มาตรฐาน    
    แลมีสมรรถภาพทางกาย   
    ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. เพ่ือส่งเสริมและให้ความ 
    ช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มี 
    ภาวการณ์เจริญเติบโต       
    ไม่ตรงตามเกณฑ์ 
 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนลาซาลทุกคน  
 เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 เชิงปริมาณ   
    นักเรียนร้อยละ   
 ๙๒.๔๗  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) 
๑.๖ กิจกรรมให้ความรู้      

เรื่องสิ่งเสพติด /  
สิ่งมอมเมา และ
เพศศาสตร์ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๗ กิจกรรมปฐม

พยาบาลเบื้องต้น 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
ได้รู้เท่าทันและปฏิบัติ
ตนให้พ้นจากสิ่งเสพ
ติดและอบายมุขต่าง ๆ  

๒. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธี 
    ดูแลรักษาตนเองให้

ปลอดภัยจาอุบัติเหตุ- 
และความรุนแรง 

๓. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธี 
    ปูองกันอุบัติเหตุ 

ปูองกันโรค ปูองกันภัย
ต่างๆ รวมทั้งปัญหา
ทางเพศ 

๔. เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะเบื้องต้นในการ
ดูแลตนเองหรือเพ่ือน
เมื่อได้รับอุบัติเหตุ   

๕. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ 
    การดูแลเบื้องต้นจาก

ครูพยาบาลเมื่อ

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนลาซาลทุกคน  
 เข้าร่วมกิจกรรม 
 
เชิงคุณภาพ   
   นักเรียนร้อยละ 
๙๗.๙๔  สามารถปูองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษ หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง  
โรค ภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ  
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๓ 

     ปูองกันตนเองจากสิ่ง                
  เสพติดให้โทษและหลีก 
  เลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ  
  ความรุนแรง โรค ภัย      
  อุบัติเหตุ และปัญหา 
  ทางเพศ 
 



 
 
      

 
๑.๘ งานอนามัยโรงเรียน   

เจ็บปุวยและได้รับ
วัคซีนต่างๆ ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

๕. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การดูแลเบื้องต้นจาก
ครูพยาบาลเมื่อ
เจ็บปุวย และได้รับ
วัคซีนต่างๆตามที่
กระทรวง –
สาธารณสุขก าหนด 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.๙ กิจกรรมกล้าคิด  
      กล้าท ากล้า

แสดงออก 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมนักเรียน
ให้รู้จักตนเอง ภูมิใจใน 

    ตนเอง สามารถพัฒนา 
    และปรับปรุงตนเองได้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความ 
    มั่นคงทางอารมณ์และ 
    มีความม่ันใจในตนเอง 
๓. เพ่ือให้นักเรียนกล้า

แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

 
 

เชิงปริมาณ   
   นักเรียนลาซาลทุกคน 
 เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนร้อยละ  
 ๙๕.๓๖  มีความม่ันใจ  
 กล้าแสดงออกในทางที่ 
 เหมาะสม 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้  ๑.๔ 

     เห็นคุณค่าในตนเอง  
มีความม่ันใจ กล้าแสดง- 
ออกอย่างเหมาะสม 
 

๑.๑๐ กิจกรรมรู้เขารู้เรา      เพ่ือส่งเสริมนักเรียน
ให้สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน  
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่าง
เหมาะสม โดยค านึงถึง
สิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่น 
  

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนลาซาลทุกคน  
 เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนร้อยละ   
 ๙๖.๑๗  สามารถ
ปรับตัวปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
อย่างเหมาะสม  

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้  ๑.๕ 

      มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  และให้เกียรติผู้อ่ืน 

๑.๑๑ งานส่งเสริม 
       ความสามารถ        

ผู้เรียนด้าน
สุนทรียภาพ 

 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความชอบ
และเห็นคุณค่าของ
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา และ 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนลาซาลทุกคน  
 เข้าร่วมกิจกรรม 
 
เชิงคุณภาพ   

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้  ๑.๖ 

      สร้างผลงานจาก                
  การเข้าร่วมกิจกรรม 
  ด้านศิลปะ  ดนตรี / 



    นันทนาการ             
๒. เพ่ือส่งเสริมให้

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ตาม
ความชอบและความ 

    ถนัดของตนเอง 

    นักเรียนร้อยละ 
 ๑๐๐ สามารถสร้าง 
 ผลงานจาการเข้าร่วม 
 กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์  กีฬา  
และนันทนาการได้ 

  นาฏศิลป์  กีฬา และ 
  นันทนาการ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
 ๓. เพ่ือส่งเสริม และ 

    สนับสนุนให้นักเรียน 
    สร้างผลงานจากการ- 
    เข้าร่วมกิจกรรมด้าน 
    ศิลปะ ดนตรี/ 

นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตาม 

    ความถนัดของ  
นักเรียน 

๕. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนสามารน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธิ์ที่  ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการอบรมปลูกฝัง
การรักชาติศาสน์  
กษัตริย์ 
 
 
 
๒. โครงการอบรมปลูกฝัง 
ให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์
สุจริต  
 
 
๓. โครงการอบรมปลูกฝัง 
ให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  
 
 
๔. โครงการอบรมปลูกฝัง 
ให้นักเรียนได้แสดงออก
ถึงการใฝุเรียนรู้   
 
๕. โครงการอบรมปลูกฝัง 
การด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง  
 
 
๖. โครงการอบรมปลูกฝัง 
ให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ 
และรับผิดชอบ  
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้แสดงออก  ถึงการเป็น
พลเมืองดีของชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา เคารพเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
๒. เพ่ือปลูกฝัง ความ
ถูกต้อง ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อตนเอง 
และผู้อ่ืน 
 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้เป็นผู้มี
ระเบียบวินัยทั้งต่อตนเอง
และสังคม 
 
๔.  เพ่ือปลูกฝังความ
ตั้งใจเพียรพยายามในการ
เรียนและเข้าร่วมกิจกรรม   
 
๕. เพ่ือปลูกฝังนักเรียนได้
มีหลักในการด าเนินชีวิต
อย่างพอเพียง มีเหตุผล 
ระมัดระวัง มีคุณธรรม  
 
๖. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ตั้งใจ ท างานให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามเปูาหมาย 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนลาซาล ร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป ได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการที่
จัดท าขึ้น 
- นักเรียนให้ความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการที่ก าหนด 
- โครงการบรรลุผลตาม
เปูาหมาย 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๘๘.๘๒  
- นักเรียนเป็นคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตาม
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
- นักเรียนมีวินัย มีความ
อดทน  
มีความรับผิดชอบและ
สามารถท า งานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
- นักเรียนมีทักษะและ
รู้จักการวางแผนการ
ท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้   

มาตรฐานที่ ๒ / 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ 

     มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

๗. โครงการอบรมปลูกฝัง 
ให้ผู้เรียนมีควาภาคภูมิใจ 
ในศิลปวัฒนธรรมไทย 

๗. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียน
ได้ภาคภูมิใจ ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

- นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในความเป็นไทยน้อมน า
หลักปรัชญาของ

 



 
 
๘. โครงการอบรมปลูกฝัง
ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ 

วัฒนธรรมไทย  
 
๘. เพ่ือส่งเสริมความเป็น
ผู้น า การท างานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ ความมีน้ าใจ
ต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ในการด ารงชีวิต 

๙.โครงการค่ายคุณธรรม 
 
 
 
๑๐. โครงการอบรม
ปลูกฝังความกตัญญู 
กตเวที 
 
๑๑. โครงการปลูกฝัง
ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร 
เมตตากรุณา 

๙. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 
 
๑๐. เพื่อส่งเสริมปลูกฝัง
ความความกตัญญูกตเวที  
 
 
๑๑. เพื่อปลูกฝังความเอ้ือ
อาทร เมตตากรุณา รู้จัก
การเป็นผู้ให้และผู้รับ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป ได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการที่
จัดท าขึ้น 
- นักเรียนให้ความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการที่ก าหนด 
- โครงการบรรลุผลตาม
เปูาหมาย 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐.๐๓ 
- นักเรียนแสดงเป็นผู้มี
คุณธรรม ความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
- แสดงออกถึงความเอ้ือ
อาทร เมตตากรุณา ต่อ
ผู้อื่น 

มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ 

    เอ้ืออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑๒. โครงการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  
 

๑๒.เพ่ือส่งเสริมการ
ปกครองตามวิถี
ประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
๑๓. เพื่อส่งเสริมให้รู้จัก
การใช้สิทธิหน้าที่ของ
ตนเอง 
๑๔. เพ่ือส่งเสริมการกล้า

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนลาซาล 
ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการที่จัดท าขึ้น 
- นักเรียนให้ความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการที่ก าหนด 
- โครงการบรรลุผลตาม

มาตรฐานที่ ๒ / 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 

    ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง   

 



แสดงออกในทางท่ี
เหมาะสมรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
๑๕. เพื่อปลูกฝังการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

เปูาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๘๗.๖๙ 
- นักเรียนปฏิบัติตนตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
รู้จักสิทธิ หน้าที่ของ
ตนเองเป็นอย่างดี 

๑๓.โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 

๑๖. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนได้รู้คุณค่า และ
ตระหนักประเพณี 
วัฒนธรรมไทย 
๑๗. เพื่อส่งเสริมความ
เป็นไทย 
ให้เกิดแก่ตัวนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนลาซาล 
ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ 
 - นักเรียนให้ความ
ร่วมมือ ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
-โครงการบรรลุผลตาม
เปูาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๘๗.๕๕ 
- นักเรียนร่วมอนุรักษ์
ประเพณีไทย นักเรียน
ตระหนัก รู้คุณค่าของ
ประเพณีไทย 

มาตรฐานที่ ๒ / 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 

    ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง   

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑๔. โครงการอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

๑๘. เพื่ออบรมปลูกฝังให้
นักเรียนได้ตระหนัก และ
เห็นคุณค่าความส าคัญ
ของการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๑๙. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้ท ากิจกรรม
รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับชุมชน รู้จักรักษา
สิ่งแวดล้อม รู้ผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นจากการไม่
ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนลาซาล 
ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 - นักเรียนให้ความ
ร่วมมือ ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
- โครงการบรรลุผลตาม 
เปูาหมาย 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐.๕๔ 
- นักเรียนร่วมรณรงค์
รักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
ความภาคภูมิใจ 

มาตรฐาน ๒ / 
มาตรฐานที่ ๒.๔  

    ตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

 



- นักเรียนเห็นคุณค่า 
ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลยุทธิ์ที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และพัฒนาตามตนเอง 

      อย่างต่อเนื่อง              

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการส่งเสริมการ
ค้นคว้าของผู้เรียน 
๑.๑ กิจกรรมแสวงหา
ความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก       
 
 
 
 

๑.  เพ่ือให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้จากแหล่ง
ความรู้อื่นๆนอกเหนือจาก
ห้องเรียน 
๒.  เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
๓.  เพ่ือให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

เชิงปริมาณ       
   นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
 
เชิงคุณภาพ      
  นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆอย่าง 
หลากหลายท าให้นักเรียน
ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 

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

๑. โครงการส่งเสริมการ
ค้นคว้าของผู้เรียน 
๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ห้องสมุด 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองในด้าน
วิชาการ และมีความรู้
ความสามารถในด้านการ
เรียนยิ่งขึ้น 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด 
 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 



มีนิสัยรักการอ่าน 
๓. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีนิสัยใฝุรู้และเกิดการ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักใฝุเรียนใฝุรู้ สามารถ
น าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาผลการเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว 
 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการส่งเสริมการ
ค้นคว้าของผู้เรียน 
๑.๓ กิจกรรมรักการอ่าน 
 
 
 
 

๑.  เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
และบันทึกเรื่องราวจาก
การอ่านได้ 
๒.  เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้จากการ
อ่านได้ 
๓.  เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนน าความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนของ
ตนได้ 

เชิงปริมาณ        
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
เข้าร่วมกิจกรรมรักการ
อ่านในช่วงเวลา ๗.๔๕-
๘.๐๐น. อย่างสม่ าเสมอ 
 
เชิงคุณภาพ       
  นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน รู้จักใช้เวลาว่างใน
การแสวงหาความรู้และ
น าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

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

๒. โครงการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาและการตั้ง
ค าถาม 
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน
และสรุปประเด็นความรู้     

๑. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถสรุปประเด็น
ความรู้จากเรื่องที่อ่านได้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
ในการสรุปประเด็นความรู้
ได้อย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถอ่านบทความ 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ สรุป
ประเด็นความรู้ได้ 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีความรู้จาก
การอ่าน สามารถสรุป
ประเด็นความรู้อีกทั้ง
สามารถน าความรู้มา 
พัฒนาทักษะทางภาษา

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



ของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาและการตั้ง
ค าถาม 
๒.๒ กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืน 
 

๑.นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ 
๒.เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ต่อผู้อ่ืนได้ 
 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
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.  เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
๒.  เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการแลกเปลี่ยน
ความรู้และวิธีการเรียนรู้
ในกลุ่ม 
๓. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ภายในกลุ่ม 

เชิงปริมาณ 
ผู้ เ รี ย น ร้ อ ยล ะ  ๘๐  มี
ทักษะในการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนน าความรู้จากการ
ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม
มาพัฒนาผู้เรียนของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้ เ รี ยนมี ทั กษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รั ก เ รี ยนรู้  และ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
เรียนรู้ ร่ วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

๔. โครงการส่งเสริมการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
๔.๑ งานส่งเสริมการ
ค้นคว้าความรู้ทาง
อินเทอร์เน็ต      

๑. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักน า
อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการที่
เกิดประโยชน์ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนศึกษา
ข้อมูลได้หลากหลายใน
การเรียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐   
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตใน
การค้นคว้า 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตใน
การที่เกิดประโยชน์และ
ศึกษาข้อมูลได้
หลากหลาย 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธิ์ที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
อย่างมีสติสมเหตุผล        

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๔. โครงการส่งเสริมการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
๔.๒ กิจกรรมน า เสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 
 
  

๑.เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
ถูกวิธีและคุ้มค่า 
๒.เพ่ือให้นักเรียนใช้
เทคโนโลยีในการน าเสนอ
ผลงานได้อย่างเหมาะสม 
๓.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
สร้างผลงานโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความ สามารถในการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนใช้เทคโนโลยีได้
อย่างหลากหลายในการ
น าเสนอได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับผลงาน 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 



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

๑.๑.  เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้าน
การอ่านคิดวิเคราะห์ 
๑.๒.  เพ่ือพัฒนาทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ให้ติดตัว
อยู่เสมอ 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถพัฒนาตนเองใน
ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนสามรถอ่านและ
คิดวิเคราะห์ในเนื้อหาได้
อย่างถูกต้อง 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
  สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
 

๑. โครงการพัฒนาความ 
สามารถผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และสมเหตุสมผล 
๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ 
และเชื่อมโยงข้อมูล 
 

๑.๑. ส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักสังเกต เปรียบเทียบ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
เชื่อมโยงข้อมูลได้ 
๑.๒. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ ข้อมูล ได้
อย่างถูกต้อง 

 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถวิเคราะห์  
เปรียบเทียบข้อมูลได้ 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
และเชื่อมโยงข้อมูล และ
สรุปความรู้ใหม่ได้ 

 

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

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการพัฒนา
ความ 
สามารถผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
และสมเหตุสมผล 
๑.๓ กิจกรรม
พัฒนาความคิดสู่
องค์ความรู้ใหม่ 

๑.๑.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจเดิมกับ
ความรู้ 
๑.๒. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาใน
การคิดและสรุปองค์ความรู้น าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีการ
พัฒนาความคิดอย่างเป็น
ระบบจนสามารถสรุปองค์
ความรู้ได้ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 



 ทักษะการพัฒนาความคิด
ได้อย่างถูกต้อง 
 

ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๒. โครงการ
สร้างสรรค์ความคิด
ประดิษฐ์ผลงาน 
๒.๑ กิจกรรม
สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
 

๑.๑.  เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ และ
เกิดการเรียนรู้ขบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
๑.๒. เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
เข้าใจ และมีความรู้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

๒. โครงการ
สร้างสรรค์ความคิด
ประดิษฐ์ผลงาน 
๒.๒ กิจกรรม
สร้างสรรค์ความคิด
เพ่ือสังคม 

๑.๑.  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนา
ตนเองในเรื่องการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๑.๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 
๑.๓. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือสังคม 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ให้
ความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรมสามารถคิด
ประดิษฐ์ผลงานและ
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ
อย่างสร้างสรรค์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานที่มี
ประโยชน์ต่อสังคม 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการ
สร้างสรรค์ความคิด
ประดิษฐ์ผลงาน 
๒.๓ กิจกรรม
สร้างสรรค์ผลงาน
จากวัสดุเหลือใช้ 
 

๑.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าเสนอ
รูปแบบวิธีคิดของตนเองได้ด้วยวิธีที่
หลากหลาย 
๑.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
น าเสนอผลงานด้วยภาษาท่ีถูกต้อง 
๑.๓   เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาแนว
ทางการน าเสนอผลงานด้วยสื่อ
เทคโนโลยี   

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ๘๐
สามารถน าเสนอวิธึคิด ได้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีความสามารถ
ในการน าเสนอผลงานด้วย
วิธีของ 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 



๓. โครงพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ 
๓.๑ กิจกรรม
ประกวด  ๑ 
โครงงาน ๑ 
ห้องเรียน 
 

๑.๑.  เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ประสบการณ์การท างานร่วมกัน 
๑.๒.  เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ที่
เรียนมาให้เกิดประสบการณ์ตรง 
 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถจัดท าโครงงาน ๑ 
โครงงาน ๑ ห้องเรียนได้ 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนทุกคนที่จัดท า
โครงงานได้รับ
ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

๓. โครงพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ 
๓.๒. กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน 
 

๑.๑.  เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ
หลักการท าโครงงาน สามารถ
รวบรวมข้อมูลและสรุปผลได้ 
๑.๒.  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 

 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
เข้าใจหลักการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงาน 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนสามารถน า
โครงงานมาใช้เพ่ือการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
   ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
 ก าหนดเปูาหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐที/่ตัวบ่งชี)้ 

๓. โครงพัฒนา
ทักษะการเรียนรู ้
๓.๓. กิจกรรม
วิเคราะห์ข่าวและ
เหตุการณ์ส าคัญ 
 

๑.๑.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาติดตาม
ข่าวและเหตุการณ์ปัจจบุันสามารถ
แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นได้ 
๑.๒.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้โดยศึกษาเหตุการณ์ปัจจบุัน
ประกอบ 
๑.๓. ฝึกนิสัยรักการอ่านและก้าวทัน
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สามารถ
ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์นัน้ๆได้ 

 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะการศึกษาข่าวและ
เหตุการณ์ปัจจุบันได ้
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนสามารถวิเคราะห์
ข่าว สรุปใจความส าคัญและ
แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น
ของข่าวได ้
 

มาตรฐานที่ ๔ 
  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสนิใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
  ก าหนดเปูาหมาย 
คาดการณ์ ตัดสนิใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๓. โครงพัฒนา
ทักษะการเรียนรู ้
๓.๔. กิจกรรมค่าย

๑.๑ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความ
ตระหนักในการด าเนนิชีวิตอยา่ง
พอเพียง  

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๙๘  ให้
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

มาตรฐานที่ ๔ 
   ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ 



 

วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เจริญสติ และการวางตัวที่เหมาะสม
กับวัย   
๑.๓ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์และ ให้รู้จักค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
นอกเหนือจากภายในห้องเรียน 
๑.๔ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก และ
พัฒนาทักษะชีวิต  อันก่อให้เกิดจิต
สาธารณะ  
๑.๕ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนา
ตนเองในด้านการเรียนรู้และรู้จกัการ
ท างานร่วมกับผู้อืน่ในสังคม  
เกิดความรักสามัคคี  ปรองดองในหมู่
คณะ 

ค่ายวิชาการ  
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการ
เข้าค่ายวิชาการ และ
สามารถน าทักษะ ต่าง ๆ ไป
ปรับในใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้
 

คิดสร้างสรรค์ ตัดสนิใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
  ก าหนดเปูาหมาย 
คาดการณ์ ตัดสนิใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๔. โครงการ
ส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔.๒. กิจกรรม
สร้างผลงานจาก
การเรียนรู ้

๑.๑.  นักเรียนสามารถสรุปความรู้
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได ้
๑.๒.  นักเรียนสามารถสร้างผลงาน
จากการเรียนรู้ได ้
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถสร้างผลงานจากการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระได ้
ผลงานจากการเรียนรู้ได ้
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสนิใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสม
เหตุผล 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

  

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสรุปความรู้และ
สร้างผลงานจากการเรียนรู้
ได้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

๔. โครงการ
ส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔.๓. กิจกรรม
น าเสนอผลงาน 

๑.๑.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนกล้า
แสดงออก 
๑.๒.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
น าเสนอผลงานตามล าดับขั้นตอน
ได้อย่างเหมาะสม 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
น าเสนอผลงานตามล าดับ
ขั้นตอนได้ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความกล้าแสง
ออก มีความภาคภูมิใจกับ
ผลงานของตนเองและ
น าเสนอผลงานได้อย่างดี 
 

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



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธิ์ที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี)้ 
๑. โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑.๑ งานพัฒนาความรู้
ความสามารถของ             
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้จักคิดสิ
เคราะห์ และน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตจริง 
 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนในทุกระดับชั้นมี
คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่
ละกลุ่มสาระได้รบัความรู้
เพิ่มข้ึน 
 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดทักษะและ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในการพัฒนาตนเอง 
สามารถอ่านคิดวิเคราะห์  
และให้เหตุผลในแต่ละกลุ่ม
สาระได้ถูกต้อง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 
 
 

๑. โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑.๒ กิจกรรมสอนเสริมตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
 
 
        
 

๑. เพื่อให้ครูได้สอนเสริม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และปรับกระบวนการเรียน
การสอนให้เหมาะสมแก่
ผู้เรียน 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนที่ไมผ่่านการ
ประเมินคุณภาพก่อนเรียน 
- หลังเรียน ทุกคน  
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนมีความรู้
พื้นฐานผา่นเกณฑ์การ
ประเมินตามรายวิชา 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

๑. โครงการพัฒนาความรู้ ๑. เพื่อให้นักเรียนได้แสดง เชิงปริมาณ มาตรฐานที่ ๕ 



ความสามารถตามหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑.๓ กิจกรรมการแข่งขัน
ทางวชิาการ 
 
 
 

ความสามารถทางการ
แข่งขันในทุกกลุ่มสาระวิชา 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ความรู้ความสามารถและ
ความถนัดตามกลุ่มสาระ 
 

  นักเรียนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ทุกกิจกรรมตามความรู้
ความสามารถ 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ตามความรู้ความสามารถ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๒.๑ งานส่งเสริม
สมรรถนะของผู้เรียนตาม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
        
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองในด้าน
วิชาการ และมีความรู้
ความ สามารถในด้าน             
การเรียนดีขึ้น 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
สมรรถนะในด้านการ
เรียนตามกลุ่มสาระและ
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมและมีผลประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียนอยู่
ในเกณฑ์ดีและมีผลการ
เรียนดีขึ้น 

มาตรฐานที่ ๕ 
  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
  ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 
 
 

๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๒.๒ งานประเมินผลการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน 
 
 
 
    

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

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
ได้รับการส่งเสริมในด้าน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนสื่อ
ความ 
 

มาตรฐานที่ ๕ 
  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
  ผลการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 

๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๒.๓กิจกรรมส่งเสริม

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีนิสัยรักการอ่าน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะทางภาษา และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๙๕ มี
ความสามารถในการอ่าน
อย่างถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 

มาตรฐานที่ ๕ 
  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
 



ความสามารถในการอ่าน  
 

ได้ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที/่ตัวบ่งชี)้ 

 

๓. เพื่อให้นักเรียน
พัฒนาการเรียนรู้ของตนได้
เต็มตามศักยภาพ 
 

เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนตระหนักใน
ความส าคัญและเห็นคุณค่า
ของการอ่าน และสามารถ
น าทักษะการอ่านมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนของตน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
  ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๔ กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์
 
 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆ 
เป็น 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห ์
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
น าทักษะการคิดวิเคราะห์
มาใช้ในชวีิตประจ าวนัได ้

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ประสบผลส าเร็จในการฝึก
คิดวิเคราะห ์
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนตระหนักใน
ความส าคัญและเห็นคุณค่า
ของกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เพื่อเป็น                          
การพัฒนาการเรียนของตน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

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

๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๕ กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถใน                   
การเขียน  
 
 
        
 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ 
สามารถในการเขียนของ
ผู้เรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าของงานหรือกิจกรรม
ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การเขียนของผู้เรียน ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิด์้าน
การเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

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

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 



๓. โครงการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดี
ของการสอบระดับชาติ 
๓.๑ กิจกรรมสอนเสริม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 
 

๑. เพ่ือให้ครูได้สอนเสริม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลังการประเมินคุณภาพ                 
ก่อนเรียน หลังเรียน และ
ปรับกระบวน การเรียน
การสอนให้เหมาะสมแก่
ผู้เรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
เต็มตามศักยภาพของตน 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีทักษะในการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ผลการเรียนของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๕ 
  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
  ผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 

๓. โครงการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดี
ของการสอบระดับชาติ 
๓.๒ กิจกรรมติวความรู้ สู่    
O – NET และ NT 
 
 
        
 
 
 

๑. เพ่ือให้ครูได้สอนเสริม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลังการประเมินคุณภาพ                 
ก่อนเรียน หลังเรียน และ
ปรับกระบวน การเรียน
การสอนให้เหมาะสมแก่
ผู้เรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 
 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่ าเสมอมีความพร้อมที่
จะได้รับการประเมิน 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีความพร้อม
ด้านทักษะความรู้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 

มาตรฐานที่ ๕ 
  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
  ผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

 
กลยุทธิ์ที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ 

มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ทักษะการท างาน 
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วย

๑.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ
เรียนรู้โดนใช้กระบวนการกลุ่ม 
๒.เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
สามัคคีในการท างานร่วมกัน 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ ๘๐ มีทักษะใน
การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน



กระบวนการกลุ่ม  
 

 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนน าความรู้จาก
การใช้ทักษะกระบวนการ
กลุ่มพัฒนาตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
 

๑. โครงการพัฒนา
ทักษะการท างาน 
๑.๒ กิจกรรมส่งเสริม
การจัดท าโครงงาน  
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้มา
จัดโครงงานให้ประสบความส าเร็จ 
 ๒.เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมมือกันท า
โครงงานอย่างเป็นกระบวนการ 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน
มีความรู้ความสามารถใน
การจัดท าโครงงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนมีทักษะการ
ท าโครงงาน 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

๒. โครงการส่งเสริม
การท างานและมุ่งมั่น
พัฒนางาน 
๒.๑ งานแสดงผลงาน
นักเรียน 
 
 
 
 
 

 

๑  เพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้ 
ความสามารถ รวมถึงผลงาน
ออกมาแสดงตามนิทรรศการ 
๒ เพ่ือสนับสนุนผลงานของ
นักเรียนให้บรรลุเปูาหมายในการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

เชิงปริมาณ   
   นักเรียนร้อยละ๘๐ได้
แสดง 
ผลงานทางวิชาการออกสู่
สาธารณชน 
เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนได้แสดงออก
ให้บรรลุเปูาหมายในการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
และทักษะความสามารถ
ใหม่ๆ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
ท างานอย่างมีความสุข
มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐที/่ตัวบ่งชี)้ 

๒. โครงการส่งเสริมการ
ท างานและมุ่งมั่นพฒันา
งาน 
๒.๒ กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ตามความ
ถนัดของผู้เรียน 
 

๑ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ 
ความสามารถตามความถนัดของ
ตนเองและเกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ 
๒ เพื่อสนับสนนุนักเรียนให้บรรลุ
เปูาหมายในการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 

เชิงปริมาณ    
   นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
เรียนวิชาที่ตรงความรู้
ความสามารถและความ
ถนัด  
 
เชิงคุณภาพ   
    นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในวิชาที่เรียน
และสามารถตอบสนอง
เปูาหมายของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ท างานอย่างมีความสุขมุ่งมัน่
พัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 



๒. โครงการส่งเสริมการ
ท างานและมุ่งมั่นพฒันา
งาน 
๒.๓ กิจกรรม
นิทรรศการทางวชิาการ 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของโรงเรียนลาซาล 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกซึ่งความรู้และทักษะ
ความสามารถใหม่ๆ ต่อสังคมและ
เพิ่มแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ   
   นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
แสดงผลงานทางวิชาการ
ออกสู่สาธารณชน 
 
เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนได้แสดงออกซึ่ง
ความรู้และทักษะ
ความสามารถใหม่ๆต่อ
สังคมและเพิ่มแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน  

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ท างานอย่างมีความสุขมุ่งมัน่
พัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

๓. โครงการร่วมคิดร่วม
ท า 
๓.๑ กิจกรรมส่งเสริม
การท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
 
 
 
 
 

๑.  เพื่อให้นักเรียนได้ท างานร่วมกัน
อย่างมีความสุขโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 
๒.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคี
ในการท างานร่วมกัน 
 

เชิงปริมาณ     
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
ท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุขโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนน าความรู้จาก
การใช้ทักษะกระบวนการ
กลุ่มมาพัฒนาตนเองได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
ท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการร่วมคิด
ร่วมท า 
๓.๒ ส่งเสริมการ
ท างานในรูปแบบ
ประชาธิปไตย 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
ความเป็นประชาธิปไตยต่อ
สถานศึกษาและชุมชนได้ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จัก
การเลือกตั้งที่ถูกต้องและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 
 
 

เชิงปริมาณ    
   นักเรียนร้อยละ ๘๐
เข้าร่วมส่งเสริม
ประชาธิปไตยด้านการ
เลือกตั้งสภานักเรียน  
 
เชิงคุณภาพ   
   นักเรียนให้ความ
ร่วมมือตามวัตถุประสงค์
ประชาธิปไตยในการ
ลงคะแนนเสียงและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
 
 



๔. โครงการลูกเรียนรู้ 
ครูและพ่อแม่ช่วย
ส่งเสริม 
๔.๑ กิจกรรมส่งเสริม
การประกอบอาชีพ
สุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือนักเรียนจะได้มีเจตคติที่ดี
ในการประกอบอาชีพตาม
ความชอบและความถนัด 
๒. เพ่ือนักเรียนจะสามารถเลือก
อาชีพที่สุจริตและเห็นคุณค่าตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เพ่ือนักเรียนได้เห็นคุณค่าของ
หยาดเหงื่อแรงงาน เป็นผู้อดทน
และมีความสุขกับการท างาน 

เชิงปริมาณ    
   นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี 
มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถเลือกอาชีพ
ประกอบอาชีพสุจริต 
 
เชิงคุณภาพ    
   นักเรียนมีเจตคติที่ดี
และสามารถเลือก
ประกอบอาชีพสุจริตได้ 

 
 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้และมีเจตคติที่ดี 
ต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
 
 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๔. โครงการลูกเรียนรู้ ครู
และพ่อแม่ช่วยส่งเสริม 
๔.๒ กิจกรรมน าเสนอ
ประโยชน์และ
ความส าคัญของอาชีพ 
 

๑ เพ่ือนักเรียนจะได้
ตระหนักถึงความ ส าคัญ
ของอาชีพที่ตนเองได้
เลือก 
๒ รู้จักประโยชน์และมี
ความสุขกับการท างานใน
ชีวิต 
๓ น าความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้ในการเลือกอาชีพ
ในอนาคต 

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

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



๔. โครงการลูกเรียนรู้ ครู
และพ่อแม่ช่วยส่งเสริม 
๔.๓ กิจกรรมแนะแนว
อาชีพ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง และ
ส่งเสริมอย่างถูกต้องตรง
ตามความต้องการของ
ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาด้านการศึกษา
และบุคลิกภาพ 

เชิงปริมาณ    
   นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 
เชิงคุณภาพ   
   นักเรียนได้รับข้อมูล
สารสนเทศด้านการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ใน
การศึกษาต่อตรงตามความรู้ 
ความสามารถและประกอบ
อาชีพได้ตรงตามสาขาที่
ตนเองถนัด และได้ศึกษาต่อ
ตรงตามความรู้
ความสามารถ และประกอบ
อาชีพได้ตรงตามสาขานั้น 

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

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/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 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธิ์ที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้ปฏิบัติงาน
เต็มศักยภาพ 
 

๑. เพ่ือพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบหลากหลายโดย
ค านึงถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียน 
๒. เพ่ือพัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ 
ยกระดับความรู้                  
ความ สามารถ ให้เป็นครู 
ที่มีคุณภาพ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการจัด 
การเรียนรู้และมีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู 
เชิงคุณภาพ 
 ๑.ครูสามารถวิเคราะห์ 
สภาพผู้เรียน  เป็นราย 
บุคคลท าวิจัยในชั้นเรียน 
ใช้ผลเป็นข้อมูลในการ
พัฒนา จัดการเรียนการ
สอน ตอบสนองความ
ความต้องการของผู้เรียน
และสามารถใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับ
สื่อเทคโนโลยี สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ 
๒. ครูสามารถวัดและ

มาตรฐานที่ ๗. 
  ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 



ประเมินผล โดยเน้น
พัฒนาการ ด้วยวิธีการ
หลากหลาย  ตรงตาม
เปูาหมายของกิจกรรม
และปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มก าลังความสามารถ 
 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.๑ กิจกรรมนิเทศครูให้
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
วิชาการและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้
และทักษะการจัดการ
เรียนการสอนของครูให้
สนอง ตอบนโยบาย
สถานศึกษา 
๒. เพ่ือสนับสนุนครูผู้สอน
ให้ได้รับพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ สามารถ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้
ตรงตามเปูาหมาย 
 
เชิงคุณภาพ 
 ครูมีความรู้และสามารถ 
น าความรู้ไปจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับเปูาหมาย
พัฒนาผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๑ 
  ครูมีการก าหนด
เปูาหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
   

๑.๒ กิจกรรมนิเทศครูใน
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และน าผลไป
พัฒนา 

๑. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้
มีทักษะในการวิเคราะห์
ผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือสนับสนุน
ครูผู้สอนให้น าผลการ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลพัฒนา
ผู้เรียน 
๓. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ มีทักษะ
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและสามารถน า
ผลไปพัฒนา 
  
เชิงคุณภาพ 
  ครูสามารถน าผลการ
วิเคราะห์มาจัดการเรียน 
การสอนได้เหมาะสมกับ
วัยและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
 
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๒ 
  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการ เรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 



 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.๓ กิจกรรมนิเทศรูใน
การจัดการเรียนการสอน
โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๑. เพ่ือสนับสนุนครูผู้สอน
ให้จัดการเรียนการสอน
โดยค านึงถึงสภาพผู้เรียน 
๒. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
๓. เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอน
ให้พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ มีทักษะ
ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
  ครูสามารถจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ ๗.๓ 
  ครูออกแบบและจัด การ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

๑.๔ กิจกรรมนิเทศครูให้
ใช้สื่อ เทคโนโลยี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือส่งเสริมครูให้ใช้
แหล่งการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
๒. เพ่ือตอบสนองนโยบาย
พัฒนาสถานศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 
๓. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
  แหล่งการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๔ 
  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการ
น าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ 

๑.๕  กิจกรรมนิเทศครูให้
วัด-ประเมินผลที่เน้น
พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย 

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

เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕ มี
ความรู้ความเข้าใจวิธีวัด
และประเมินผลอย่าง
หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนสามารถน า
ความรู้มาพัฒนา การวัด
และประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ ๗.๕ 
  ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่นเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ



ของโครงการ/กิจกรรม) สถานศึกษา 
(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

๑.๖ กิจกรรมนิเทศครูใน
การให้ค าปรึกษาแก้ไข
ปัญหาการเรียนและ
คุณภาพชีวิต 

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

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้
ความสามารถในการให้
ค าปรึกษาและแก้ปัญหา
ของผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
  ครูสามารถช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้พัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างถูกต้อง 

ตัวบ่งชี้ ๗.๖ 
  ครูให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 

๑.๗ กิจกรรมนิเทศ 
ครูให้ศึกษาวิจัย
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
และน าผลไปปรับการสอน 

๑. เพ่ือรู้ปัญหาการจัด
กระบวนการเรียนรู้และ
สภาพความแตกต่างของ
ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
๒. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้เรียนและพัฒนา
กระบวน 
การจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ ศึกษา 
วิจัยผู้เรียนและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
สอน 
 
เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน
และบรรลุตามเปูาหมาย
พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ ๗.๗ 
  ครูมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับการสอน 

๑.๘ กิจกรรมส่งเสริมครู
ให้จัดการเรียนรู้ในวิชาที่
สอนเต็มความสามารถ 

๑. เพ่ือพัฒนาครูให้มี
ทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือส่งเสริมครูให้มีการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕ 
ได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใน
วิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๙ 
  ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
เต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
  เชิงคุณภาพ 

  ครูผู้สอนสามารถใช้
ความรู้ความสามารถใน

 



การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 
 

๑.๙ กิจกรรมประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

๑. เพ่ือประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างเป็นระบบตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 
๒. เพ่ือใช้ข้อมูลเป็น
แนวทางพัฒนาและ
ก าหนดเปูาหมายพัฒนา
อย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 
  บุคลากรร้อยละ ๘๕ 
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ 
  ผลการประเมินมีความ
ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่
น าไปใช้วางแผนพัฒนา
บุคลากรได้ตรงเปูาหมาย 

ตัวบ่งชี้ ๗.๙ 
  ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
เต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

๒. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพและการเป็น
สมาชิกท่ีดีของลาซาล 

๑. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ความเลื่อมใส
ทางศาสนาและการ
สมาชิกท่ีดีของละซาล 
๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของครูให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
และเป็นครูที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้
ความเข้าใจ รู้บทบาท
หน้าที่ความเป็นครูตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
ปฏิบัติตามจิตตารมย์ของ
คณะลาซาลและประพฤติ
ตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม 
เลื่อมใส ศรัทธาในศาสนา
และประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีโดยยึด
มั่นในจิตตารมย์ลาซาล 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
  ๒. ครูสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ตามบทบาทของตน
อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ มีความ
ศรัทธาในวิชครูและ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสร้างความ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่
ของการเป็นครูมีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างถูกต้อง 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
(เกณฑ์ ๗.๘.๑ ) 
  ครูปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณอย่าง



 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ กิจกรรมนิเทศครูใหม่ 
“รู้รัก รู้สามัคคี ทุกคนมี 
จิตตารมณ์ลาซาล” 
 
 
 
 
 
 

๒. เพ่ือจะได้รู้ผลการ
ปฏิบัติงานในสภาพจริง 
และน าผลมาพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง 
 
 
๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และการปฏิบัติงาน
ตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษาอย่างถูกต้อง 
๒. เพ่ือสร้างความ
ตระหนักแก่บุคลากรเข้า
ใหม่ให้เข้าใจจิตตารมย์
ของคณะลาซาลในการจัด
การศึกษาเพ่ือเยาวชน 
 
 

เชิงคุณภาพ 
  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาครู 
สามารถปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
 
เชิงปริมาณ 
 ๑.จัดให้มีการนิเทศ
บุคลากรเข้าใหม่ทุกปี
การศึกษาและเสริมสร้าง
แนวทางปฏิบัติงานตาม
จิตตารมย์ของคณะลาซาล
ในทิศทาง เดียวกัน 
 ๒.ร้อยละ ๘๕ ของ
บุคลากรเข้าใหม่สามารถ
ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิก
ที่ดีของลาซาลอย่าง
เหมาะสม 
 
 
 

เคร่งครัดสม่ าเสมอ
สามารถจัดประสบการณ์
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและส่งเสริมให้
ผู้เรียนรายบุคคล พัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ ๗.๘  
  ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

  

เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรเข้าใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจการจัด
การศึกษาตาม 
จิตตารมณ์คณะลาซาล
และสามารถปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



๒.๓ กิจกรรมส่งเสริม
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาและสาธารณะ
กุศล 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมครูให้เป็นผู้
มีคุณธรรม เลื่อมใสศรัทธา
ในศาสนา และเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณะกุศล
ด้วยความศรัทธา 
๒. เพ่ือสนับสนุนครูให้มี

จิตสาธารณะและ
ประพฤติตนเพ่ือประโยชน์

ของสังคม 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาและ
สาธารณะกุศลด้วยความ
ศรัทธา 
เชิงคุณภาพ 
  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  
เลื่อมใสในศาสนา ปฏิบัติ
ตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
และบ าเพ็ญตนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคม 
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘  
  ครูประพฤติปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

๒.๔ กิจกรรมรวบรวมผล
คะแนนo-netและน าผล
เป็นข้อมูลพัฒนาครู 

๑. เพ่ือรวบรวมคะแนน  
 o-net  ๘ กลุ่มสาระ
อย่างเป็นระบบ 
๒. เพ่ือน าผลเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษารวบรวมผล
คะแนนo-net ทั้ง ๘กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อย่าง
ครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ 
  คะแนนo-netถูกต้องใช้
เป็นข้อมูลวางแผน
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
(เกณฑ์ ๗.๘.๒) 
  พัฒนาการของคะแนน 
o-net ๘กลุ่มสาระการ
เรียนรู้จาก สทศ. หรือ
หน่วยงานอื่น  
สมศ.รับรอง 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากร 

๑. เพ่ือสร้างเสริมขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและเป็น
สวัสดิการตอบแทนคุณ
ความดีของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเต็มก าลัง
ความสามารถ 
๒. เพ่ือสร้างเสริมความรัก
ความผูกพันและทัศนคติที่
ดีต่อองค์กร 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรร้อยละ ๘๗ มี
ความพึงพอใจใน
สวัสดิการที่สถานศึกษา
มอบให้ 
๒. โรงเรียนจัดสวสัดิการ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่
บุคลากรทุกคน ทุกปี
การศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรเกิดขวัญ

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
๒. บุคลากรเกิดความรัก
ความศรัทธาและร่วมมือ
กันพัฒนาคุณภาพของ
องค์กรให้มีมาตรฐาน
คุณภาพ 

๓.๑ กิจกรรมมอบรางวัล
แก่ครูในวันไหว้ครู 

๑. เพ่ือเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลากรที่
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
๒. เพ่ือกระตุ้นเร้าให้
บุคลากรเกิดทัศนคติท่ีดี 
และสร้างความรัก ความ
ผูกพันแก่องค์กร 

เชิงปริมาณ 
  บุคลากรร้อยละ ๘๕ พึง
พอใจในสวัสดิการที่
สถานศึกษาจัดให้ 
เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรเกิดขวัญ
ก าลังใจและปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓.๒ กิจกรรมมอบ
สวัสดิการแก่บุคลากรใน
รูปแบบหลากหลาย 

๑. เพ่ือเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ๒. เพ่ือให้เป็น
สวัสดิการตอบแทนและ
ช่วยเหลือบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเต็มก าลัง
ความสามารถ 

เชิงปริมาณ 
  บุคลากรร้อยละ ๘๕ พึง
พอใจในสวัสดิการที่
สถานศึกษาจัดให้ 
เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรเกิดขวัญ
ก าลังใจและปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๓.๓ กิจกรรมจัดงานเลี้ยง
ฉลองในโอกาสและ
เทศกาลส าคัญท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

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

เชิงปริมาณ 
  บุคลากรร้อยละ ๘๕ พึง
พอใจในงานเลี้ยงที่จัดตาม
เทศกาลและโอกาสส าคัญ 
เชิงคุณภาพ 
  งานเลี้ยงจัดได้อย่าง
เหมาะสมสร้างความสุข
และความพึงพอใจให้แก่
บุคลากรทุกฝุาย 
  

 



๓.๔ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนบุคลากรให้
ได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
นอกสถานศึกษา 

๑. เพ่ือส่งเสริมครูให้แสดง
ความรู้ความสามารถเต็ม
ศักยภาพและสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์คุณ
ความดี ให้เป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ พึงพอใจ
ในกิจกรรมที่ส่งเสริมครูให้
ได้รับรางวัลจากการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
เชิงคุณภาพ 
  ๑.ครูผู้ได้รับรางวัลเกิด
ความภูมิใจในผลงานและ
มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
    ๒.ผลของการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือน
ร่วมงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
กลยุทธิ์ที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี)้ 
๑. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน
และการจัดการทาง
การศึกษาของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ กิจกรรมการวางแผน
และก าหนดทิศทางพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร
น าความคิดริเริ่มวิธีการ
ใหม่ๆ มาพัฒนาปรับปรุง 
และเผยแพร่ แนะน าให้
บุคลากรในสถานศึกษา
น าไปปรับใช้พัฒนาผู้เรียน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร
น าความรู้ความสามารถ 
มาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
 
๑. เพ่ือสนับสนุนให้
ผู้บริหารวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ เพ่ือ
น ามาใช้ในการวางแผน
พัฒนา และก าหนดทิศทาง
ของการพัฒนาการศึกษา
และคุณภาพของผู้เรียน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียน
มีแผนพฒันาคุณภาพของ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยมีระบบ
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารทุกคนเรียนรู้
สิ่งใหม่ น ามาพัฒนา
ปรับปรุงระบบการจัดการ
สถานศึกษา และเผยแพร่ 
แนะน าให้บุคลากรใน
สถานศึกษาน าไปปรับใช้
พัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารน าความรู้
ความสามารถมาใช้ในการ
บริหารงานและการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เชิงปริมาณ   
๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน มี
ส่วนร่วม สนับสนุน และ
ส่งเสริม ในการวางแผน
และก าหนดทิศทางพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน  
เชิงคุณภาพ   
๑. ผู้บริหารสามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 
และก าหนด 
ทิศทางเพ่ือน ามาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างมี

มาตรฐานที่ ๘  
   ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

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

 
 
 
 
 
 

 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

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

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารจัด
กิจกรรมการศึกษาดูงาน และ
น าความรู้ เทคนิค วิธีการ
ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรครู
มีความคิดริเริ่ม น าเทคนิค
วิธีการใหม่ๆมาใช้และให้
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

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 าข้อมูลผลการประเมินและ
ผลการวิจัยในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารน าข้อมูลผล
การประเมินและ
ผลการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 
๙๐ มาใช้ในการพัฒนา
หรือปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาและการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  
 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๘  
   ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
    ผู้บริหารใช้หลัก 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผล 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ

ระหว่าง ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
 

ประสิทธิภาพ 



ของโครงการ/กิจกรรม) สถานศึกษา 
(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

๒.๑ กิจกรรมการก าหนด
นโยบายในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑. เพ่ือส่งเสริมการก าหนด
นโยบายการพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน ด าเนินการ
ตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงพัฒนา โดยใช้
ข้อมูลผลการประเมินประ
ผลการวิจัยไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการ
การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร
สามารถบริหารงานอย่างมี
ส่วนร่วมและจัดการงาน
ด้านวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาการศึกษา            
 
 

เชิงปริมาณ    
๑. ผู้บริหารทุกคนสามารถ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม
และจัดการงานด้าน
วิชาการเพ่ือการพัฒนา
การศึกษา       
      
เชิงคุณภาพ   
๑. สถานศึกษามีการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ด าเนินการตรวจสอบ และ
น าผลไปปรับปรุงพัฒนา 
โดยใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินประผลการวิจัยไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

การประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการ
จัดการ 

๓. โครงการการบริหารจัด
การศึกษาตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร
จัดการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการศึกษาให้
บ ร ร ลุ เ ปู า หมายต ามที่
ก าหนดไว้  ร้ อยละ ๙๐ 
ของจ านวนโครงการและ
กิจกรรมที่ ก าหนดไว้ ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

มาตรฐานที่ ๘  
   ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
   ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเปูาหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
  เชิงคุณภาพ 

๑. ผู้บริหารท างานร่วมกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วน

 



ร่วมในการก าหนด
เปูาหมายร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ มีการนิเทศ ติดตาม 
ก ากับ และประเมินผลการ
ด าเนินงาน และสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 
 

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
จั ด กา รศึ กษ า ให้ บ ร ร ลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ ๙๐ ของจ านวน
โครงการและกิจกรรม ที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
 
เชิงคุณภาพ   
  ผู้บริหารมีการนิเทศ 
ติดตาม ก ากับ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
และสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ / 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ /  
ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมผู้บริหาร
บริหาร 
งานด้วยหลักการกระจาย
อ านาจ 
๒. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้
มีความรู้ ความเข้ าใจ มี
ความสามารถและมีส่วน
ร่ วม ในการด า เนิ น งาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรร้อยละ 
๙๐มีความรู้ความเข้าใจมี
ความสามารถและมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครอบคลุมทั้ง ๔ด้านของ
สถานศึกษา  
เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๘  
   ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
   ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร



ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้านของ
สถานศึกษา 

 
 

๑. สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานแบบกระจาย
อ านาจอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

๔.๑ กิจกรรมการวางแผน
งาน โครงการ หรือ
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้
สถานศึกษามีแผนงาน
โครงงานหรือกิจกรรมเพ่ือ
การส่งเสริมและการ
พัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

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

 

 
 
 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ /  
ตัวบ่งชี้) 

๔.๒ กิจกรรมเผยแพร่ให้
ความรู้แก่บุคลากรเพ่ิม
เพ่ือศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์เ พ่ือน ามา
เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ในสถานศึกษาได้รับพัฒนา
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 
และให้เห็นถึงศักยภาพ 
และสามารถดึงศักยภาพ
ของตนเองมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่ามี
ประสิทธิภาพ 
 
 

เชิงปริมาณ    
๑. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร
ได้รับความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ์เพ่ือน ามาเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 
เชิงคุณภาพ   
๑. บุคลากรในสถานศึกษา
ได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง  และ ให้ เ ห็ นถึ ง
ศักยภาพ และสามารถดึง
ศักยภาพของตนเองมาใช้ใน
ก า รปฏิ บั ติ ง า น ได้ อ ย่ า มี
ประสิทธิภาพ 
 

 



๔.๓ กิจกรรมแผนภูมิการ
จัดโครงสร้างองค์กร 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมการ
กระจายอ านาจโดยการ
มอบหมายงานให้บุคลากร
ตรงตามความรู้และ
ศักยภาพของบุคคล 
 

เชิงปริมาณ    
๑. บุคลากรทุกคนเป็นผู้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เชิงคุณภาพ   
๑. สถานศึกษามีแผนภูมิการ
จัดโครงสร้างองค์กรที่เน้น
การกระจายอ านาจให้แก่
บุคลากรได้ตรงตามศักยภาพ 
 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี)้ 
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. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของ
สถานศึกษาในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ในปีต่อไปและเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับรองรับ
การประเมินคุณภาพ
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 

 



๔.๕ โครงการส่งเสริมให้
ผู้ เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ประเมินการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน มี
ส่วนร่วมในการประเมิน
การศึกษาของสถานศึกษา 
ทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความ
พึงพอใจการบริหารจัด
การศึกษาท้ัง ๔ ด้านของ
สถานศึกษา                                                                                                                                      

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน รวมเฉลี่ยมากกว่า
ร้อยละ ๙๐ มีความพึง
พอใจการบริหารจัด
การศึกษาท้ัง ๔ ด้านของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๘ 
   ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

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

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน มี
ส่วนร่วมในการประเมิน
การศึกษาของสถานศึกษา 
ทั้ง ๔ด้านของสถานศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความ
พึงพอใจการบริหารจัด
การศึกษาท้ัง๔ ด้านของ
สถานศึกษา                                                                                                                                      

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน รวมเฉลี่ยมากกว่า
ร้อยละ ๙๐ มีความพึง
พอใจการบริหารจัด
การศึกษาท้ัง ๔ ด้านของ
สถานศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ 
ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ประเมินการศึกษาของ
สถานศึกษา    
 

มาตรฐานที่ ๘ 
   ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๕.๑ ส ารวจความพึงพอใจ
ชุมชน ต่อผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
 

๑. เพ่ือสะท้อนภาพ
ความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ภายใต้บริบทอัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
๒. เพ่ือน าเสนอผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในรอบปีที่
ผ่านมาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่

เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษาสามารถ
สะท้อนภาพความส าเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา ภายใต้
บริบท อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
อย่างเด่นชัดในรายงาน
ประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 
๙๐ 
 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ 
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 



เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 
 

 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
 ๓. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของ

สถานศึกษาในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ในปีต่อไปและเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับรองรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

เชิงคุณภาพ   
๑. สถานศึกษามีรายงาน
ประจ าปีซึ่งสามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลของสถานศึกษา
ในการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในปีต่อไปและ
เป็นฐานข้อมูลส าหรับ
รองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก   

 

๖. โครงการผู้บริหาร
พัฒนางานด้านวิชาการ
และการจัดการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพ 
 

๑. เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางด้าน
วิชาการของผู้บริหาร 
๒. เพ่ือส่งเสริมการเลือกใช้
สื่อการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
แ ล ะ เ อ า ใ จ ใ ส่ ก า ร จั ด
การศึกษาของสถานศึกษา
โดยมีการติดตามก ากับ 
ประเมินและน าผลการ
ประเมิน ไป พัฒนาหรื อ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ
ผู้บริหาร 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารน าผลวิจัยและ
ผลการประเมิน ร้อยละ 
๙ ๐  ไ ป พั ฒ น า ห รื อ
ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ
สถานศึกษาเพ่ือประโยชน์
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทและหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่องตามภารกิจอย่าง
เต็มความสามารถและเต็ม
เวลาท าการ 
 

มาตรฐานที่ ๘  
    ผู้บริหารปฏิบัติ 
งานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ 
    ผู้บริหารให้ค า 
แนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

๖.๑ กิจกรรมนิเทศและให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ 
 

๑.  เพ่ือส่งเสริมระบบการ
นิเทศสู่การพัฒนางานด้าน
วิชาการและการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพ  

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารทุกคนสามารถ
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการท้ังการพัฒนา
และการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา  

 



(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตน เ อง เ พ่ื อกา ร
ปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นทั้งใน
ด้านงานบริหารและงาน
สอน 
 

การจัดการเรียนรู้  การ
สร้าง การพัฒนา และการ
เลื อก ใช้ สื่ อ ก า ร เ รี ยนรู้  
การวัดและประเมินผลการ
เ รี ย น รู้  ก า ร วิ จั ย เ พ่ื อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
 
เชิงคุณภาพ   
๑. บุคลากรพัฒนาตนเอง
เพ่ือการปฏิบัติงานที่ดี
ยิ่งขึ้นทั้งในด้านงานบริหาร
และงานสอนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

๖.๒ กิจกรรมติดตาม
ก ากับ ประเมิน และน าผล
ประเมินไปพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

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

เชิงปริมาณ    
๑. ผู้บริหารน าผลติดตาม
ก ากับ ประเมินและผลการ
ประเมิน ร้อยละ ๙๐ ไป
พั ฒ น า ห รื อ ป รั บ ป รุ ง
คุณภาพสถานศึกษาเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 
เชิงคุณภาพ   
๑. ผู้บริหารเอาใจใส่การ
จัดการศึกษา มีการติดตาม
ก ากับ ประเมิน และน าผล
ประเมินไปพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 
 
กลยุทธิ์ที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  

อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ



ของโครงการ/กิจกรรม) 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
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมายที่
ก าหนด 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตาม
บทบาทหน้าที่ น าไปสู่การ
พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมายที่
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 
๙๐  
 
เชิงคุณภาพ 
๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ตามท่ีระเบียบก าหนดไว้
เป็นอย่างดี 

มาตรฐานที่ ๙  
   คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
   คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

๒. โครงการก ากับติดตาม 
ดูแล การด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของสถาน 
ศึกษา 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาส่งเสริม
กิจการของสถานศึกษา
ตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ที่ก าหนด  
 

เชิงปริมาณ 
๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษาสามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความเห็นข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนกระ
บวนการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาก ากับ ดูแล 
ติดตามกระบวนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๙  
   คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปก - 
ครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้

คณะกรรมการ
สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน และ ให้
ความเห็น ข้อเสนอแนะ

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
ปรับปรุงคุณภาพ 
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมาย
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
   คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ



แนวทางการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา  ก ากับ  
ดูแล ติดตามกระบวนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมายก าหนด 
 

๙๐  
 
เชิงคุณภาพ 
๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ที่ก าหนด 

สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมาย 
 

๓. โครงการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑.  เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา  
๒. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็น 
ไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก 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 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
   ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

 
 

กลยุทธิ์ที ่   ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

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

๑. เพ่ือครูผู้สอนจัดการ
เรียนการ สอนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง ๒๕๕๑ 
๒. เพ่ือครูผู้สอนจัดท า
โครงสร้างหลักสูตรให้สอด  
คล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง ๒๕๕๑ 

เชิงปริมาณ 
  หลักสูตรมีการ
พัฒนาการใช้ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้เกิด

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตามตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑   
หลักสูตรสถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร



 ประสิทธิภาพที่ดี 
 

กระบวนการเรียนรู้ 
และ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

๑. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรท้องถิ่น 
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  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑   
หลักสูตรสถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ 
และ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/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  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑   
หลักสูตรสถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
 

๑. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรท้องถิ่น 
๑.๔ กิจกรรมนิเทศ 
ติดตาม การจัดท ารายวิชา
พ้ืนฐานและเพ่ิมเติม

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

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ มี
ความรู้ความเข้าใจและรับ
นิเทศ ติดตามการจัดท า
รายวิชาพ้ืนฐานและ
เพ่ิมเติมเป็นไปตามล าดับ

มาตรฐานที่ ๑๐ 
  ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตามตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  



เป็นไปตามล าดับ                
ความยากง่าย 
 
 
 

ตามล าดับความยากง่าย ความยากง่าย 
เชิงคุณภาพ 
  การจัดท ารายวิชา
พ้ืนฐานและเพ่ิมเติมเป็นไป
ตามล าดับความยากง่ายมี
ประสิทธิภาพ และครู
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑   
  หลักสูตรสถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรท้องถิ่น 
๑.๕ งานบูรณาการสภาพ
ปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นในรายวิชา
ต่างๆ ตามจุดเน้นจุดเด่น
ของสถานศึกษา 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีความ สัมพันธ์ที่ดีต่อ
สถานศึกษากับชุมชนใน
ท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ 
๒. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ตามท่ีท้องถิ่น
ต้องการ 
๓. เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๐.๐๐ 
ได้รับการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนตามความ
ต้องการของท้องถิ่นเป็น
รายวิชาต่างๆ ตามจุดเน้น
จุดเด่นของสถานศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีต่อ
สถานศึกษาและท้องถิ่นของ
ตน สามารถน าความรู้มา
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
  ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑   
  หลักสูตร
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ 
และ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 
 

๑. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับกลักสูตรท้องถิ่น 
๑.๖ กิจกรรมนิเทศ 
ติดตาม และปรับปรุงการ
จัดท าหลักสูตร 

๑. เพ่ือนิเทศติดตาม  การ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
๓. เพ่ือปรับปรุงการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่ม สาระการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
  หลักสูตรสถานศึกษา ได้รับ
การนิเทศ ติดตาม และ
ปรับปรุงการจัดท าหลักสูตร
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 
เชิงคุณภาพ 
  ครูน าผลการนิเทศ ติดตาม 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
  ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑   
  หลักสูตร



การใช้หลักสูตรมาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ 
และ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/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 
  นักเรียนสามารถพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
รายวิชาเพ่ิมเติมที่นักเรียน
เลือกเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒   
  จัดรายวิชาเพ่ิมเติม
ที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด
ความสามารถและ
ความสนใจ 
 

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 
  ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒   
  จัดรายวิชาเพ่ิมเติม
ที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด
ความสามารถและ
ความสนใจ 
 

 



 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/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 
  นักเรียนทุกคนได้รับ
ความรู้ในการจัดการเรียน
การสอนตามความถนัดของ
ผู้เรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถของตนใน               
การส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ความถนัดของผู้เรียน 
 
 

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

๓. โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือสนอง
ความต้องการและ                
ความถนัดของผู้เรียน 
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   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓   
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสิรมและ
ตอบสนองความ
ต้องการ
ความสามารถความ
ถนัด  และ  ความ
สนใจของผู้เรียน 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 



๓. โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือสนอง
ความต้องการและ                
ความถนัดของผู้เรียน 
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 ขึ้น
ไปให้ความร่วมมือในการท า
ประโยชน์เพื่อชุมชนและ
สังคม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือ
ผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน มีน้ าใจ               
ท าประโยชน์เพื่อชุมชนและ
สังคม 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓   
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้อง
กาความสามารถ
ความถนัด  และ  
ความสนใจของ
ผู้เรียน 
 

๔. โครงการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๔.๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๒. เพ่ือให้การเรียนรู้ของ
นักเรียนได้รับผลสัมฤทธิ์
และมีความเข้าใจใน
เนื้อหามากยิ่งข้ึน 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ 
ได้พัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีทักษะใน                                 
การแสวงหาความรู้ สนใจใฝุ
รู้ และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนรู้จักการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
  ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔   
  สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

 
 



 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๔. โครงการจัดการเรียน ๑. เพ่ือปลูกฝังให้ครูได้รู้ เชิงปริมาณ มาตรฐานที่ ๑๐ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๔. โครงการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๔.๒ กิจกรรมการจัดท า
โครงงาน 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
ได้รู้ขั้นตอนในการท า
โครงงานในวิชาต่างๆ 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
ได้พัฒนา การท 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 
  ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔   
  สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

๔. โครงการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๔.๓ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ในสถานการณ์จริง 
 
 
        
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
ได้รู้ขั้นตอนในการปฏิบัติ
จริง 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
ได้พัฒนา การเรียนรู้จาก
ทักษะการฝึกปฏิบัติ 
๓. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
น าทักษะไปใช้ประโยชน์ใน                 
การเรียน 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ 
ขึ้นไป  มีทักษะการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง   
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้เรียนรู้ในการ
ท างานเป็นกลุ่ม การท างาน
อย่างมีขั้นตอน มีทักษะการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
สามารถน าความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาผลการเรียนได้ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
  ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔   
  สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 



การสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๔.๔ กิจกรรมการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

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

  ครูผู้สอนทุกคนท าวิจัยใน           
ชั้นเรียนได้ 
เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนน าผลการวิจัยมา
ใช้ในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 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 
ครูผู้สอนมีพัฒนาการจัด           
การเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลท าให้
นักเรียนได้รับการพัฒนา             
การเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
  ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕   
  นิเทศภายในก ากับ  
ติดตามตรวจสอบ
และน าไปปรับปรุง
การเรียน  การสอน  
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

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

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๕. โครงการนิเทศการสอน 
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  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕   
นิเทศภายในก ากับ  
ติดตามตรวจสอบ
และน าไปปรับปรุง
การเรียน  การสอน  
อย่างสม่ าเสมอ 
 

๕. โครงการนิเทศการสอน 
๕.๓ กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียน                
การสอน 

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

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ 
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการในรูปแบบ
ต่างๆ และสามารถปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนได้ 
 
เชิงคุณภาพ 
  ครูมีความรู้ความเข้าใจใน             
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นกระบวนการในรูปแบบ
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนให้สูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
  ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕   
  นิเทศภายในก ากับ  
ติดตามตรวจสอบ
และน าไปปรับปรุง
การเรียน  การสอน  
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 



๕.๔ กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการสอนที่
หลากหลาย 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสอนที่หลากหลายโดย
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระต่างๆ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เกิด
การเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 

  ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลายและเหมาะสม
กับผู้เรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
  ครูมีการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างสม่ าเสมอ ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีข้ึน 

  ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 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
ตามเปูาหมาย 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงการเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน 
นักเรียน และชุมชนได้
อย่างเหมาะสม 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้าน
วิชาการอย่างสม่ าเสมอ 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีจิตส านึกใน                    
การปฏิบัติตนเอาใจใส่ต่อ          
การเรียน และมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 
 

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

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๖.๒ กิจกรรมการส ารวจ
ข้อมูลเป็นรายบุคคล 
 
 
 

๑. เพ่ือส ารวจข้อมูลของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

เชิงปริมาณ 
  ข้อมูลของนักเรียนร้อยละ 
๘๕.๐๐ น ามาใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
  ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 



  มีการน าข้อมูลของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลมาใช้
ในการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖   
  จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 
 

๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๖.๓ กิจกรรมการคัดกรอง
และจ าแนกผู้เรียนเป็นราย
กลุ่ม 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ 
ได้รับการคัดกรองและ
จ าแนกนักเรียนเป็นรายกลุ่ม 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้มีการแสดงออก
ถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี แก่
ตนเองและสมาชิกภายใน
กลุ่มของตนเพ่ิมมากข้ึนและ
สามารถพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของตนได้ 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
  ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖   
  จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  
๖.๔ กิจกรรมการปูองกัน 
แก้ไข และพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
 
 

๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนด้าน                
การเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
๒. เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไข
นักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
เรียน 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ 
สามารถแก้ไขและปูองกัน 
ตลอดทั้งพัฒนาการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้มีการแก้ไขและ
ปูองกัน ตลอดทั้งพัฒนาใน
การเรียนรู้ สามารถน า
ความรู้มาพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
  ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖   
  จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลยุทธิ์ที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 

 เต็มศักยภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.  โครงการห้องเรียนน่า
อยู่ น่าเรียนรู้ 
๑.๑  งานจัดระเบียบการ
ใช้  อาคารสถานที่และ
ห้อง    ประกอบ 

๑. เพ่ือให้บุคลกร ต่าง ๆ 
ได้ใช้อาคารสถานที่ได้
สะดวกสะอาดปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละ ๘๕ บุคลกรต่าง ๆ 
ได้ใช้อาคารสถานที่ได้
สะดวกสะอาดปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 
 
เชิงคุณภาพ 
บุคลกรต่าง ๆ สามารถใช้
อาคารสถานที่ได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๑  
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง  อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี สภาพ 
แวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๑.๒  งานจัดซื้อครุภัณฑ์ 
สนับสนุนการจัดการ 
เรียนรู้ 

๑.  เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบ การเรียนการ
สอนเพียงพอต่อความ

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีวัสดุ 
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพียงพอต่อความ

มาตรฐานที่ ๑๑  
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ



ต้องการ 
๒.  เพื่อให้การเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓.  เพื่ออ านวย  ความ
สะดวกให้กับบุคลากร
ทางดา้น การเรียนการสอน  
เพื่อเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ 

ต้องการเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
เชิงคุณภาพ 
ทุกห้องเรียน ทุกห้อง
ประกอบ  มีวัสดุ อุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพียงพอเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

บริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาด ปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก
พอเพียง  อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพ แวดล้อม
ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.๓  งานรักษาความ
สะอาด / ความปลอดภัย
ใน  
โรงเรียน 

๑. เพ่ือให้บุคลากรครู
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล 
รักษาความสะอาดและ
ความปลอดภัยบริเวณต่าง 
ๆ ในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
๒. เพ่ือท าหน้าที่สอดส่อง
ดูแลปูองกันอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยต่างๆ เบื้องต้น 
๓.  เพ่ือให้บริเวณภายใน
โรงเรียนลาซาลมีความ 
สะอาดปลอดขยะ 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรครูร้อยละ ๘๕  
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สร้างความปลอดภัยให้แก่
ผู้เรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีความสะอาด   
ความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
เมื่อมีบุคลากรครูคอยดูแล
รักษาความสะอาด และ
ความปลอดภัยบริเวณจุด
ต่าง ๆ ในโรงเรียน 

 

๑.๔ งานอบรมการใช้ 
ดูแล  
อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย 
 

๑. เพ่ือให้ครู นักเรียน 
และ    บุคลกรฝุายต่าง ๆ 
มีความปลอดภัยและ
สามารถใช้อุปกรณ์ปูองกัน 
อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ   
ร้อยละ ๘๕  ครู นักเรียน 
และ  บุคลกรฝุายต่าง ๆ 
สามารถใช้เครื่องดับเพลิง
ได้อย่างถูกต้อง    
 
เชิงคุณภาพ    
ครู นักเรียน และบุคลกร      
ฝุายต่าง ๆ มีความอบอุ่น
ใจ  

มาตรฐานที่ ๑๑  
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาด ปลอดภัย มีสิ่ง



ปลอดภัย และสามารถใช้
เครื่องดับเพลิงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อ านวยความสะดวก
พอเพียง  อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพ แวดล้อม
ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.๕ งานส ารวจอุปกรณ์ 
ปูองกันอัคคีภัย ประปา 
ไฟฟูาตามจุดตา่ง ๆ 

๑.  เพื่อให้นักเรียนและบุคล
กรฝุายต่าง ๆ มีความ
ปลอดภัยในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ บริเวณอาคารภายใน
โรงเรียน 
๒.  เพื่อให้ครู นักเรียน และ      
บุคลากรฝาุยต่าง ๆ 
สามารถใช้อุปกรณ์ปูองกัน
อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๘๕ มีเครื่องปูองกัน
อัคคีภัยและสามารถใชไ้ด้
อย่างมีประสทิธิภาพ    
เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน และบุคลกร     
ฝุายตา่ง ๆ มีความอบอุ่นใจ 
ปลอดภัย และสามารถใช้
อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยได้  
อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

๑.๖ กิจกรรมฝึกซ้อม
ปูองกันภัยทางธรรมชาติ 

๑.  เพ่ือให้ครู นักเรียน 
และ    บุคลกรฝุายต่าง ๆ 
มีความรู้พ้ืนฐานและ
ทักษะการปูองกันภัย    
ธรรมชาติที่      ถูกต้อง 
๒.  เพ่ือเสริม 
สร้างความรู้ในการปกปูอง
ดูแลตนเองและช่วย 
เหลือผู้อื่นได้ 
เมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติ 

เชิงปริมาณ   
ร้อยละ ๘๕  ของ
สถานศึกษา   มีการ
ฝึกซ้อมปูองกันภัยทาง
ธรรมชาติที่เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้เพ่ือช่วยเหลือ
ตนเอง  และผู้อ่ืน 
เชิงคุณภาพ   
สถานศึกษามีการฝึกซ้อม
ปูองกันภัยทางธรรมชาติที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
เพ่ือช่วยเหลือตนเองและ
ผู้อื่น 

มาตรฐานที่ ๑๑  
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที ่๑๑.๑ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง  อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สภาพ 
แวดล้อมร่มร่ืนและมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๑.๗ งานส ารวจ ตรวจ
ซ่อม 
บ ารุงวัสดุอุปกรณ์ ภายใน
ห้องเรียน ห้องประกอบ 

๑.  เพื่อส ารวจตรวจซ่อมวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆภาย ใน
ห้องเรียน ห้องประกอบให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 
๒. เพื่อให้บุคลากรฝุายต่าง ๆ 
มีจิต ส านึกในการรักษาทรัพย์
สมบัติของทางโรงเรียน 

เชิงปริมาณ   
วัสดุ อุปกรณ์ร้อยละ ๘๕ 
ภายในห้องเรียนและห้อง
ประกอบสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 
เชิงคุณภาพ   
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียนและห้องประกอบมี

 



 ความมั่นคงแข็งแรงอยู่ใน
สภาพ ใช้งานได้ดีและ
ปลอดภัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๒. โครงการจัดแหล่ง
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๑ งานปรับปรุง
สวนหย่อม 
  และศาลาพักผ่อน 

๑.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
รู้จักดูแลรักษาสวนหย่อม
และศาลาพักผ่อน บริเวณ
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
๒.  เพ่ือให้บริเวณ
สวนหย่อมและศา ลา
พักผ่อนภายใน โรงเรียนมี
ความ ร่มรื่น สะอาด 
สวยงาม มีความปลอดภัย
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ    
นักเรียนร้อยละ ๘๕  ใน
โรงเรียนรู้จักดูแลรักษา
สวนหย่อมและศาลา
พักผ่อน บริเวณต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนให้มีความ
สะอาด สวยงาม มีความ
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 
เชิงคุณภาพ    
บริเวณสวนหย่อมและ
ศาลาพัก ผ่อนภายใน
โรงเรียนมีความร่มรื่น 
สะอาด สวยงาม มีความ
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๑  
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ จัด
โครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

๒.๒ งานรณรงค์การใช้
ห้องน้ าถูกสุขลักษณะ 
 

๑.  เพ่ือรณรงค์การใช้
ห้องน้ าถูกสุขลักษณะ        
๒.  เพ่ือเสริม สร้าง
บรรยากาศและสภาพ 
แวดล้อมที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

เชิงปริมาณ   
ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ห้องน้ าอย่างถูกต้อง
และถูกวิธี                  
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนตระหนักและ
เข้าใจถึงรณรงค์การใช้
ห้องน้ า จึงสามารถใช้
ห้องน้ าได้อย่างถูกต้อง ถูก
หลักวิธี ส่งผลให้ห้องน้ ามี
ความสะอาดมีบรรยากาศ
ที่ดีต่อการใช้ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐาน



(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๒.๓ งานก าจัดยุงลาย 
 

๑.  เพ่ือเสริม สร้าง
บรรยากาศและสภาพ
แวด- ล้อมให้สะอาด ถูก
สุขลักษณะปราศจาก
ยุงลาย 

เชิงปริมาณ   
ร้อยละ ๘๕ มีการจัด
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม สะอาด
สวยงาม มีความปลอดภัย
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนปราศจากยุงลาย  
                 
เชิงคุณภาพ    
สถานศึกษามีบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อม 
สะอาดสวยงาม มีความ
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
ปราศจากยุงลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลยุทธิ์ที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 



๑.โครงการจัดท า
แผนพัฒนาโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกฝุายมี
เปูาหมายที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
โรงเรียนที่ก าหนดใช้ ๓ ปี/
วาระ 
๒. เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติ
งานของโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

เชิงปริมาณ 

๑. บุคลากร ร้อยละ ๙๐ 
ให้ความร่วมมือในการ
จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน        
 

เชิงคุณภาพ 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มี
ความถูกต้อง ชัดเจน 
บุคลากรสามารถปฏิบัติ
ตามแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒  
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 

๒. งานจัดท าแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. เพื่อใช้เป็นข้อก าหนด
มาตรฐานในการปฏบิัติงาน
ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกฝาุยมีมาตรฐาน
และตัวบง่ชี้ทีช่ัดเจน 
สอดคล้องกับแผนพฒันา
โรงเรียน ที่ก าหนดใช้ ๓ ปี/
วาระ 

เชิงปริมาณ       
บุคลากรร้อยละ ๙๐ ให้
ความร่วมมือในการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ      
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗  มี
ความถูกต้อง ชัดเจน 
บุคลากรสามารถปฏิบตัิ
ตามแผนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒  
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และธุรการ – 
การเงิน 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือบุคลากรทุกฝุาย
สามารถน าระบบสารสนเทศ
ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
๒. เพ่ือให้เป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน
และจ าเป็นในการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพสถานศึกษา 
๓. เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการ

เชิงปริมาณ 
 ๑. บุคลากรครูทุกฝุาย
สามารถใช้ประโยชน์จาก
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 
เชิงคุณภาพ     
 ๑. บุคลากรทุกฝุาย

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓ 



 และเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศแก่บุคลากรและ
ผู้สนใจ 
 

สามารถน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๒.บุคลากรทุกฝุาย
สามารถใช้สารสนเทศ
เป็นรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ
สถานศึกษา 
๓. บุคลากรทุกฝุาย
สามารถให้บริการและ
เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วน
และทันสมัย 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๔. งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 

๑. เพ่ือสร้างและพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน 
๒. เพ่ือรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานและ
จ าเป็นในการวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา 
๓. เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการ
และเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศแก่บุคลากรและ
ผู้สนใจ 
 

เชิงปริมาณ      
โรงเรียนมีระบบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน
สมบูรณ์และเปน็ปจัจุบนั
ขึ้นร้อยละ ๘๕ 
เชิงคุณภาพ     
๑.โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ครอบคลุมในทุก
ด้าน 
๒.โรงเรียนสามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนา
โรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓ 



๓.โรงเรียนให้บริการข้อมูล
สารสนเทศแก่นักเรียน 
บุคคลและหน่วยงานอื่นได ้

๕. โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายในและการ
ประเมินภายนอกรอบ ๔ 

๑. เพ่ือให้บุคลากรครูมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๒. เพ่ือให้บุคลากรครูเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพภายจาก
หน่วยงานภายนอก    

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลาการครูร้อยละ 
๙๐ มีความสามารถ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ได ้
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรครูมีความรู้
ความเข้าในการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยา่งมี
คุณภาพ 
 ๒. บุคลากรครูเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพจาก
หน่วยงานภายนอก 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ – ๑๒.๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๖. งานติดตามตรวจสอบ
การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

๑. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. เพ่ือการบริหารจัดการ
ด้านผู้เรียน  ด้านครู  ด้าน
การบริหารจัดการงานตาม
แผนภูมิโครงสร้างเกิด
ประโยชน์สูงสุดตาม
แผนการศึกษาชาติ 
 ๓. เพ่ือผ่านการประเมิน
คุณภาพภายในจาก สช. 
และคุณภาพภายนอกจาก 
สมศ. ทุกตัวบ่งชี้ในระดับดี 
– ดีมาก 

 เชิงปริมาณ       
บุคลากรร้อยละ ๘๕ ให้
ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
 เชิงคุณภาพ      
โรงเรียนลาซาล ได้รับ
การตรวจรับรอง
คุณภาพทางการศึกษา 
ทุกมาตรฐานตัวบ่งชี้ใน
ระดับ 
ดี – ดีมาก 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ – ๑๒.๕ 

๗. งานวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 

๑. เพ่ือจัดท าสถิติ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย (GPA) 
ของนักเรียนชั้น  
ม.๓ ม.๖ 

เชิงปริมาณ       
นักเรียนทุกคนได้รับการ
วัด และประเมินผล ตาม
มาตรฐานการศึกษา 
เชิงคุณภาพ     

๗. งานวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 



๒. เพ่ือจัดท าสถิติ
เปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
จ าแนกตามรายวิชา (GPAX) 
ของนักเรียนชั้นม.๓,ม.๖           
๓. เพ่ือจัดท าข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบอัตราเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จ าแนกตามรายวิชา ภาค
เรียน ละ ๑ ครั้ง 
๔. เพ่ือเปรียบ เทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑. นักเรียนมีความ
พร้อมทางการเรียน มี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา
ในด้านต่างๆ 
๒. นักเรียนมี
ความสามารถทางด้าน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ฯ 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และการประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

 

ทางด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์ฯ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน 

๕.เพ่ือเปรียบเทียบอัตรา
เฉลี่ยผลการสอบระดับชาติ 

(O-NET)ย้อนหลัง ๓ ปี 

สมรรถนะของผู้เรียน สูง
กว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์
ที่โรงเรียนก าหนด 

 

๗. งานวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ
เพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา 

๑. เพื่อจัดท าสถิติเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 
(GPA) ของนักเรียนชั้น  
ม.๓ ม.๖ 
๒. เพื่อจัดท าสถิติเปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
จ าแนกตามรายวิชา (GPAX) 
ของนักเรียนชั้นม.๓,ม.๖           
๓. เพื่อจัดท าข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบอัตราเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จ าแนกตามรายวิชา ภาคเรียน 
ละ ๑ ครั้ง 
๔. เพื่อเปรียบ เทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทางด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์
ฯ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน และ

เชิงปริมาณ       
นักเรียนทุกคนได้รับการ
วัด และประเมินผล ตาม
มาตรฐานการศึกษา 
เชิงคุณภาพ     
๑. นักเรียนมีความพร้อม
ทางการเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจ และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพทางการศึกษาใน
ด้านต่างๆ 
๒. นักเรียนมี
ความสามารถทางด้าน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ฯ 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน และการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน สูง

 



การประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียน 
๕.เพื่อเปรียบเทียบอัตราเฉลี่ย
ผลการสอบระดับชาติ (O-
NET)ย้อนหลัง ๓ ปี 

กว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์
ท่ีโรงเรียนก าหนด 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๗. งานวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 

๑. เพ่ือจัดท าสถิติ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย (GPA) 
ของนักเรียนชั้น  
ม.๓ ม.๖ 
๒. เพ่ือจัดท าสถิติ
เปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
จ าแนกตามรายวิชา (GPAX) 
ของนักเรียนชั้นม.๓,ม.๖           
๓. เพ่ือจัดท าข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบอัตราเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จ าแนกตามรายวิชา ภาค
เรียน ละ ๑ ครั้ง 
๔. เพ่ือเปรียบ เทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทางด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์ฯ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน 
๕.เพ่ือเปรียบเทียบอัตราเฉลี่ย
ผลการสอบระดับชาติ (O-
NET)ย้อนหลัง ๓ ปี 

เชิงปริมาณ       
นักเรียนทุกคนได้รับการ
วัด และประเมินผล ตาม
มาตรฐานการศึกษา 
เชิงคุณภาพ     
๑. นักเรียนมีความ
พร้อมทางการเรียน มี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา
ในด้านต่างๆ 
๒. นักเรียนมี
ความสามารถทางด้าน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ฯ 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน สูง
กว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๘. โครงการรายงาน
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

๑. เพ่ือบุคลากรทุกฝุาย
ได้รับการประเมินคุณภาพ
ของการด าเนินงานภายใน
ฝุาย 
๒. เพ่ือให้บุคลากรทุกฝุายได้
ประเมินคุณภาพงาน 
โครงการ และกิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนาต่อไป 
๓. เพ่ือรายงานให้คณะ
ผู้บริหารคณะกรรมการฝุาย 
และหน่วยงานภายนอก
รับทราบการปฏิบัติงาน     
ในแต่ละปีการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรครูทุกฝุาย 
เชิงคุณภาพ     
๑. บุคลากรทุกฝุายได้รับ
การประเมินคุณภาพของ
การด าเนินงานภายใน
ฝุาย 
๒. บุคลากรทุกฝุายได้
ประเมินคุณภาพงาน 
โครงการ และกิจกรรม
เพ่ือการพัฒนาต่อไป 
๓. บุคลากรทุกฝุาย
สามารถปฏิบัติงานตาม
เปูาหมายของโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพทุก
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๖ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ 

 ๑. เพ่ือบุคลากรทุกฝุาย
ได้รับการประเมินคุณภาพ
ของการด าเนินงานภายใน
ฝุาย 
 ๒. เพ่ือให้บุคลากรทุกฝุาย
ได้ประเมินคุณภาพงาน 
โครงการ และกิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนาต่อไป 
 ๓. เพ่ือรายงานให้คณะ
ผู้บริหารคณะกรรมการฝุาย 
และหน่วยงานภายนอก
รับทราบการปฏิบัติงาน 
ในแต่ละปีการศึกษา 

 เชิงปริมาณ  
บุคลากรร้อยละ ๘๕ 
สามารถปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์ มาตรฐาน ตัว
บ่งชี้ 
 เชิงคุณภาพ  
บุคลากรทุกฝุายสามารถ
ปฏิบัติงานตามเปูาหมาย
ของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ทุกมาตรฐานอยู่ในระดับ
ดี – ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๖ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ 

 

 

กลยุทธิ์ที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 



(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ของนัก เรียนและ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑.๑ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เพื่ อ ส่ ง เ ส ริ มกา ร เ รี ยนรู้
ภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
        
 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ที่นอกเหนือจากต ารา 
และในห้องเรียน 
๒. เพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอก
ห้ อ ง เ รี ย น  เ กิ ด ทั ก ษ ะ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์
จากสิ่งเรียนรู้ภายนอก 
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
น าความรู้ไปพัฒนาต่อยอด
การเรียนรู้ได้ 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ จ ากแหล่ ง เ รี ยนรู้
ภายในสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้ า ง 
ส่ ง เ สริ ม  สนั บสนุ น  ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
มี ก า รสร้ า ง และพัฒน า
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ภ า ย ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ใ ช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้ งภายในและภายนอก
ส ถ า น ศึ ก ษ า  เ พื่ อ
พัฒน าก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
ผู้ เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้ งผู้ ที่
เก่ียวข้อง 

๑. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ของนัก เรียนและ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑.๒ กิจกรรมทัศนศึกษา 
 
 
        
 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ดี 
๒. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนน า
ความรู้มาพัฒนาตนเอง 
๓. เพื่ อ ให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการได้
ไปทัศนศึกษา 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้จาก
ภายนอกสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ เพิ่มเติม
จากการเรียนรู้ในต าราและ
ได้ รั บประสบการณ์ ต ร ง 
สามารถน าความรู้มาใช้ใน
ก า ร พั ฒ น า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียนได้ 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้ า ง 
ส่ ง เ สริ ม  สนั บสนุ น  ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
มี ก า รสร้ า ง และพัฒน า
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ภ า ย ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ใ ช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้ งภายในและภายนอก
ส ถ า น ศึ ก ษ า  เ พื่ อ
พัฒน าก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
ผู้ เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้ งผู้ ที่
เก่ียวข้อง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนและ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑.๓ กิจกรรมส่งเสริม การ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก

๑. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
ห้องเรียน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง 
๓. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ

เชิงปริมาณ 
นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๐ 
สามารถเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ใ น                       
การแสวงหาความรู้จาก                 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่ง เสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสั งคม
แห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
มีการสร้างและพัฒนา



สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

เรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่าง
หลากหลาย ท าให้นักเรียน
ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
 

แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ภ า ย ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก แ ห ล่ ง
เ รี ยนรู้ ทั้ งภ าย ในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

๒. โครงการสานความรู้
ระหว่ างโรงเรียน บ้ าน 
และชุมชน 
๒ . ๑  กิ จ ก ร ร ม วั น สื่ อ
สัมพนัธ์บ้านและโรงเรียน 
 
 
 
 
     

๑.  เ พ่ือ ให้ ผู้ ปกครองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับทาง
โรงเรียนมากขึ้น 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ผูก พันระหว่ างบ้ านกับ
โรงเรียนมากขึ้น 
๓ .  เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี
ค ว า ม คุ้ น เ ค ย  แ ล ะ
สนุกสนานเหมือนอยู่บ้าน
ของตนเอง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีและร่วม
กิจกรรมกับทางโรงเรียน
เป็นอย่างดี 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่ง เสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสั งคม
แห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา  ระหว่ า ง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุ ม ช น  แล ะอ งค์ ก ร ที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๒. โครงการสานความรู้
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และ
ชุมชน 
๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรูโ้ดยใช้                    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
    

๑. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
และเห็นคุณค่าของภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากภมูิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
ประโยชน์และความสนุกสนาน
ในกิจกรรมที่ได้เรียนรู ้

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ แสวงหา
ความรู้โดยใช้ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ประโยชนไ์ด้เป็นอยา่งด ี
 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
 



๒. โครงการสานความรู้
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และ
ชุมชน 
๒.๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างชุมชนและ
โรงเรียนโดยกจิกรรมและสื่อ
เทคโนโลยี  
      
 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง 
๒. เพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ทีย่ังยืน 
๓. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้า
คิด กล้าแสดงออก 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมการแลกเปลีย่น
ความรู้ระหว่างชุมชนและ
โรงเรียนโดยกจิกรรมและสื่อ
เทคโนโลย ี
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน าความรู้ที่มมีาใช้ใน
การเรยีนและใช้ประโยชน์ได้
อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธิ์ที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และจุดเน้นที่ก าหนด 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการปลูกฝังวสิัยทัศน์ 
และปรัชญาของโรงเรียน 
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
เป็นผู้มีระเบียบวินยั มี
ลักษณะที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรมจริยธรรม 
 
๒. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนปฏิบัติ
ตนตามวสิัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนลาซาล 
ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการที่
จัดขึ้น 
- นักเรียนให้ความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการที่ก าหนด 
- โครงการบรรลุตาม
เปูาหมาย 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๘๙.๖๒ 
- นักเรียนปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาของ
โรงเรียน  

 
มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๔  
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๔.๑ 

๑. โครงการปูองกันแก้ไข ๑. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน  เชิงปริมาณ  



ปัญหายาเสพติด  ได้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และ
ปรัชญาของโรงเรียนในด้าน
การปูองกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

- นักเรียนโรงเรียนลาซาล 
ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
- โครงการบรรลุตาม
เปูาหมาย 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐.๕๖ 
- นักเรียนร่วมเดินรณรงค์
เผยแพร่โทษของยาเสพติด 
- นักเรียนไม่ยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติดทุกชนิด 

ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ 

 

 

กลยุทธิ์ที ่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. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ 
๒. เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนในด้านการคิด
วิเคราะห์อย่าง
หลากหลาย 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐  เข้า
ร่วมกิจกรรมและมีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์อย่างหลากหลาย 
ซึ่งมีผลท าให้นักเรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้ มีทักษะ
การคิดอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรม
เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๑.๒ กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนของนักเรียน 
 
 
 

๑. เ พ่ือพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
๒. เ พ่ือให้นักเรียนน า
ค ว า ม รู้ ม า พั ฒ น า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของตนให้ดียิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมพิเศษอย่าง
หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ 
สามารถน าความรู้มา
พัฒนาผลการเรียนของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๕การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย 
จุด เน้ น  แนวทางการ
ปฏิ รู ปกา รศึ กษา เ พ่ื อ
พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรม



 
 

เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๒. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม-จริยธรรม 
๒ .๑  กิ จ ก ร รม ค่ า ย
คุณธรรม  
 
 
 

๑ .  เ พ่ื อ ป ลู ก ฝั ง ใ ห้
นัก เรียนมีคุณธรรม -
จริยธรรม 
๒. เพ่ือให้นักเรียนน า
ความรู้ด้านการเข้าค่าย
คุณธรรมไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐  เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายคุณธรรมอย่าง
หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะความรู้ ความเข้าใจ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริม
สถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรม
เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๒. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม-จริยธรรม 
๒.๒ กิจกรรมให้ใน
ความรู้ทางศาสนา 
 
 
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนมีคุณธรรม-
จริยธรรม 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนน าหลักธรรม
ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรม
ให้ความรู้ทางศาสนา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะความรู้ในหลักธรรม
ค าสอนสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริม
สถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรม
เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษา 



 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

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

๑ .  เ พ่ื อ ป ลู ก ฝั ง ใ ห้
นักเรียนห่างไกลยาเสพ
ติด 
๒. เพ่ืออบรมให้ความรู้
โทษของยาเสพติดและ
ร่วมต่อต้านยาเสพติด 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นั ก เ รี ย นร้ อยละ  ๘๐   เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน าความรู้โทษของยาเสพติด
มาใช้ในการปูองกันตนเองให้ห่างไกล
ยาเสพติด 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ท า ง ก า ร ป ฏิ รู ป
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรม
เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุ ด เ น้ น ต า ม แ น ว
ท า ง ก า ร ป ฏิ รู ป
การศึกษา 

๓. โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
๓.๒ กิจกรรมร่วมขจัด         
ยาเสพติดกับชุมชน    

๑. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก
ในการร่วมขจัดยาเสพ
ติดกับชุมชน 
๒. เพ่ืออบรมให้ความรู้
โทษของยาเสพติดและ
วิธีปูองกันยาเสพติด
อย่างสม่ าเสมอ 

เชิงปริมาณ 
นั ก เ รี ย นร้ อยละ  ๘๐   เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมร่วมขจัดยาเสพติดกับชุมชน
อย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม รู้ โ ท ษ ข อ ง            
พิษภัยยาเสพติด สามารถน าความรู้
มาใช้ในการปูองกันตนเองและชุมชน
ให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ท า ง ก า ร ป ฏิ รู ป
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรม
เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุ ด เ น้ น ต า ม แ น ว
ท า ง ก า ร ป ฏิ รู ป
การศึกษา 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๔. โครงการวางแผน
ชีวิตสู่ความพอเพียง  
๔ .๑  กิ จ กร รมออม
ทรัพย์    

๑ .  เ พ่ื อ ป ลู ก ฝั ง ใ ห้
นั ก เ รี ยนรู้ จั กการ ใช้
จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า 
๒. เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้จัก
วางแผน          การใช้
จ่ายอยู่อย่างพอเพียงได้ 
 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักใช้จ่ายเงิน
อย่างประหยัดและออมทรัพย์อย่าง
สม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความรู้ในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเ พีย ง ไป ใช้ ใ นการ
วางแผนชีวิตสู่ความพอเพียงได้ 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ท า ง ก า ร ป ฏิ รู ป
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรม
เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุ ด เ น้ น ต า ม แ น ว
ท า ง ก า ร ป ฏิ รู ป
การศึกษา 
 

๔.๒ กิจกรรมด าเนิน
ชีวิตตามวิถีไทย 
 
 
 
 
 
 
 
      

๑ .  เ พ่ื อ ป ลู ก ฝั ง ใ ห้
นักเรียนมีทักษะการ
ด าเนินชีวิตตามวิถีไทย 
๒. เพ่ือสืบสานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
  

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรม
การด าเนินชีวิตตามวิถี ไทยอย่าง
สม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการด าเนินวิถีชีวิตพอเพียงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ท า ง ก า ร ป ฏิ รู ป
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรม
เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุ ด เ น้ น ต า ม แ น ว
ท า ง ก า ร ป ฏิ รู ป
การศึกษา 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการติดตามผล
การด าเนินงานการจัด

- เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาร้อยละ ๘๐ มีการติดตาม

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจั ด กิ จกร รมตาม



กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
ตามเปูาหมายของ
สถานศึกษา 
- งานติดตามผลการจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
ในทุกระดับชัน้เรียน 
 
 
 
- งานติดตาม/
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- งานติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน 
 

ส่งเสริมผู้เรียนในทุก
ระดับชัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามเปูาหมาย
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
- เพื่อติดตามและ
ประเมินผลของผู้เรียนให้
บรรลุผลตามเปูาหมาย
ของสถานศึกษา 

ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
มีการติดตามงานติดตามผลการจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาร้อยละ ๘๐ มีการติดตาม/
ประ เมิน  ผลการปฏิบั ติ ง านอย่ า ง
สม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
มีการติดตามงานติดตาม/ประเมิน ผล
การปฏิบัติงาน ในทุกระดับชั้น 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาร้อยละ ๘๐ มีการติดตาม
และประเมินผลผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
มี ก า ร ติ ด ต า ม ง า น ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลผู้เรียนในทุกระดับชั้น 

นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
เปูาหมาย 
 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจั ด กิ จกร รมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
เปูาหมาย 
 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจั ด กิ จกร รมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
เปูาหมาย 

 



กลยุทธิ์ที่ ๑๖  การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการฟื้นฟูจิตใจครู
และนักเรียนคาทอลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ กิจกรรม ส่งเสริม
ความเชื่อ ความศรัทธา 
ความรู้ และการเตรียมตัว
เพ่ือรับศีลศักดิ์สิทธิ์   
 
 
 
 
 
๒.โครงการพัฒนาครูค า
สอนจัดท าสื่อการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

๑.เพ่ือให้ครูและนักเรียน
คาทอลิกได้ตระหนักถึง
ข้อความเชื่อท่ีแท้จริงของ
การปฏิบัติตนที่ดีของ
 คริสตชน 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ เพ่ือให้นักเรียนมี
ความเชื่อ ความศรัทธา 
ความรู้ และการเตรียมตัว
เพ่ือรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 
 
 
 
 
 
๒.เพ่ือให้ครูค าสอนได้มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าสื่อการสอนค าสอน
ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก
ร้อยละ ๘๕  มีจิตส านึกท่ี
ดีในการปฏิบัติตนเป็นคริ
สตชนที่ดี 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก
ได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจ ได้
ตระหนักและไตร่ตรองถึง
ความเชื่อที่แท้จริงในการ
เป็นคริตชนที่ดี 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๙๐ ได้รับการเตรียมตัวที่ดี
เพ่ือรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความเชื่อ ความ
ศรัทธา ความรู้ในการรับ
ศีลศักดิ์สิทธิ์ 
 
เชิงปริมาณ 
ครูค าสอนร้อยละ ๘๕  มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า
สื่อการสอนค าสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๖  การเป็น
ครูที่ดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ ลา
ซาล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ครูและ
นักเรียนคาทอลิกได้รับ
การส่งเสริมกิจศรัทธา
อย่างสม่ าเสมอ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
  เชิงคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น



 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑ งานสอนค าสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. โครงการส่งเสริม
กระแสเรียก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑เพ่ือให้นักเรียน
คาทอลิกได้เรียนค าสอน
และคุณธรรมจริยธรรมใน
แต่ละวันและให้นักเรียน
คาทอลิกได้อ่านพระคัมภีร์
และเรียนรู้ประวัติของพระ
เยซูเจ้าท ากิจเมตตาต่างๆ 
และประกาศข่าวดีเรื่อง
พระเยซูเจ้า 
 
 
 
๓.เพ่ือให้บุคลากรทุกคน
สนับสนุนและส่งเสริม
กระแสเรียกการเป็นศาสน
บริการในฐานะนักบวช 
พระสงฆ์ ในพระศาสนจักร
คาทอลิกอันเป็นกระแส
เรียกที่พิเศษสุดแห่งการ
รับใช้และ 

ครูค าสอน  
มีสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนรู้
ได้ดียิ่งขึ้น 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๘๕ ได้เรียนค าสอนและ
ร่วมกิจกรรมคาทอลิก 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนคาทอลิกมี
คุณธรรมจริยธรรม ชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่น ตามแบบ
ฉบับของพระเยซูเจ้า และ
ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความ
เชื่อศรัทธา และมีความ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ 
๘๕  ส่งเสริมกระแสเรียก
การเป็นนักชวช พระสงฆ์ 
และการเป็นคริสตชนที่ดี 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีส่วนใน
การส่งเสริมและสนับสนุน
บุคคล 

ครูที่ดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ ลา
ซาล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ครูสอนค า
สอนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการท าสื่อการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ สถานศึกษา
ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนกระแสเรียกการ
เป็นนักบวช 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
 
 
 
 
 
 
 

สนับสนุน ช่วยเหลือ
บรรดาพระสงฆ์ใน
หน้าที่ศาสนบริการ
ศักดิ์สิทธิ์ 
 
 
 

ในการปฏิบัติศาสนกิจใน
ศาสนาที่ตนเองนับถือให้มี
ความเชื่อความศรัทธา 
เป็นพุทธศาสนิกชน และ 
คริสตชนที่ดีตลอดไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔.โครงการส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน
คาทอลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑ กิจกรรม  
บรรยากาศแห่งความรัก
และรับใช้ 
 

๔.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ครูและนักเรียนได้ให้
โอกาสผู้ยากไร้และผู้รอ
โอกาสเข้ารับการศึกษา
ตามความเหมาะสม อยู่
บรรยากาศแห่งความรัก
และ เอ้ืออาทร 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑ เพ่ือให้นักเรียน
คาทอลิกได้แสดงออกถึง
การปฏิบัติตนในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตตา
รมณ์แห่งการรับใช้ 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ 
๘๐ ให้ความช่วยเหลือ
และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมส่วนรวม 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูและนักเรียนมี
ส่วนในการพัฒนาโรงเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และ
ตระหนักถึงคุณค่าของการ
ช่วยเหลือโรงเรียนและ
ชุมชนอย่างแท้จริง 
 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๙๐ ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่แสดงออกถึง
บรรยากาศแห่งความรัก
และรับใช้ ตามจิตตารมณ์
แห่งการรับใช้ของพระเยซู
เจ้า 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูที่ดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ ลา
ซาล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ สถานศึกษา
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝุ
เรียนรู้ คู่จิตส านึกทาง
สังคม 
 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๒ กิจกรรม  
กิจกรรมศาสนาตาม
เทศกาล 

เพ่ือให้นักเรียนคาทอลิกได้
แสดงออกถึงการปฏิบัติตน
ในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
จิตตารมณ์แห่งการรับใช้ 
 
 
 
 
๔.๒ เพ่ือให้นักเรียน
คาทอลิกได้แสดงออกถึง
ความเชื่อความศรัทธาใน

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนคาทอลิกมีจิตใจ
เมตตา ช่วยเหลือผู้อื่นตาม
จิตตารมย์แห่งความรัก
และรับใช้ขอพระเยซูเจ้า 
และปฏิบัติศาสนกิจด้วย
ความเชื่อและศรัทธา  
 
เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก
ร้อยละ ๙๐ ได้มีส่วนร่วม

 



 
 

ศาสนาคาทอลิกและ
แสดงออกถึงการเป็น
คริสตศาสนิกชนที่ดี 
 

ในกิจกรรมต่างๆในศาสนา
ตามเทศกาล เช่น พิธีบูชา
ขอบพระคุณทุกวันศุกร์ต้น
เดอืน การจัดกิจกรรมใน
วันคริสต์มาส การสวด
ภาวนาเดินรูป ๑๔ ภาค 
ในเทศกาลมหาพรต ถวาย
ช่อดอกไม้วันฉลองแม่พระ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนคาทอลิกมี
การปฏิบัติศาสนกิจ และ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน
ศาสนาตามเทศกาลด้วย
ความเชื่อศรัทธา และมี
ความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน เป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อผู้อื่น 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕. โครงการศิษย์แท้ของ
พระเยซูคริสต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๑ กิจกรรมกองหน้าร่า

๕.เพ่ือใหนักเรียนและ
บุคลากรคาทอลิก ได้
ศึกษาพระวรสารและ
ด าเนินชีวิตเรียบงายตาม
แบบอยางและค าสอนองค์
พระเยซูคริสต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากร
คาทอลิกร้อยละ ๘๕ ได้
เข้าร่วมในกิจกรรม
คาทอลิกท่ีได้จัดมีขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
บุคลาครูและนักเรียน
คาทอลิกมีการปฏิบัติ
ศาสนกิจ และร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในศาสนา
ตามเทศกาลด้วยความเชื่อ
ศรัทธา และมีความเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 
 
เชิงปริมาณ 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูที่ดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ ลา
ซาล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  ผู้เรียนได้
ฝึกฝนตนเองในการเป็น
ศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์ 
 



เริง 
 
 

๕.๑ เพ่ือให้สมาชิกกอง
หน้าร่าเริงได้เรียนรู้
เกี่ยวกับหลักค าสอนที่
เกี่ยวข้องกับการเป็นกอง
หน้าร่าเริง 
 

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

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕.๒ กิจกรรมกองหน้าร่า
เริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๓ กิจกรรมยุวธรรมทูต 
 

๕.๒ เพ่ือให้สมาชิกพลศีล
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักค า
สอนที่เก่ียวข้องกับการ
เป็นพลศีล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๓ เพ่ือให้สมาชิกยุวธ
รรมทูตได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
หลักค าสอนที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นธรรมทูตตัวน้อยๆ 
 

เชิงปริมาณ 
สมาชิกพลศีลร้อยละ ๙๐ 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การฝึกอบรมพลศีล 
เชิงคุณภาพ 
สมาชิกพลศีลมีความรู้
เกี่ยวกับหลักค าสอน 
ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความ
เชื่อศรัทธา ปฏิบัติกิจ
เมตตารับใช้ผู้อ่ืน และมี
ความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน 
 
เชิงปริมาณ 
สมาชิกยุวธรรมทูตร้อยละ 
๙๐ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การฝึกอบรมยุวธรรมทูตที่
ประกอบด้วย ๔ ภาคส่วน
ด้วยกัน คือ ค าสอนธรรมทูต 
ชีวิตจิตธรรมทูต ธรรมทูตรับ
ใช้ และธรรมทูตที่เปน็หนึ่ง
เดียวกัน 

 



เชิงคุณภาพ 
สมาชิกยุวธรรมทูตมีความรู้
เก่ียวกับหลักค าสอน ปฏิบัติ
ศาสนกิจด้วยความเชื่อ
ศรัทธา ปฏิบัติกิจเมตตารับ
ใช้ผู้อื่น และมีความเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕.๔ กิจกรรม วาย ซี เอส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๕ กิจกรรมเยาวชน
ลาซาล 
 
 

๕.๔เพ่ือให้นักเรียนได้
เข้าใจในกระบวนการของ  
วาย  ซี เอส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๕ เพ่ือให้นักเรียนได้
เข้าใจในกระบวนการ
ทักษะชีวิต “ตื่นตัว  
ไตร่ตรอง ตอบโต้ และ
พอเพียง” 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม วาย  ซี  เอส ได้
อย่างดี 
เชิงคุณภาพ 
สมาชิก วาย ซี เอสเป็นผู้มี
คุณธรรม มีน้ าใจและ
สามารถคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕  ร่วม
กิจกรรมเยาวชนลาซาล
และมีจิตใจท างานจิต
อาสาได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
มีน้ าใจและสามารถคิด
วิเคราะห์สถานการณ์ รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕.๖ กิจกรรมนักร้อง
ประสานเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ กิจกรรมแบ่งปันพระ
วาจา 
 
 

๕.๖.เพ่ือให้สมาชิกชุมนุม
นักร้องประสานเสียง ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการร้อง
เพลงประสานเสียง ที่มี
ความ       กลมกลืนใน
บทเพลง และ ฝึกการนับ
จังหวะที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ เพ่ือให้ครูและ
นักเรียนได้เห็นคุณค่าและ
ไตร่ตรองพระวรสาร 
 

เชิงปริมาณ 
สมาชิกชุมนุมนักร้อง
ประสานเสียง  ร้อยละ 
๘๐ ได้รับการฝึกฝนการ
ร้องเพลงอย่างถูกวิธีและ
ฝึกการร้องเพลงประสาน
เสียงที่มีความกลมกลืน ไม่
ร้องผิดคีย์  และสามารถ
ร้องได้ตรงจังหวะ      
เชิงคุณภาพ 
สมาชิกชุมนุมนักร้อง
ประสานเสียง  มีทักษะ
การร้องเพลงที่ถูกต้อง 
และสามารถร้องใน 
พิธีกรรมของโรงเรียนได้
อย่างไพเราะ    
 
เชิงปริมาณ  
ครูและนักเรียนร้อยละ๘๕ 
ได้เห็นคุณค่าและไตร่ตรอง
พระวรสาร  
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนได้เห็น
คุณค่า และแสดงออกถึง
ความเชื่อควาศรัทธาใน
พระวรสาร 
 
 

 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐาน



(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๖.โครงการศาสนสัมพันธ์
ฉันท์พ่ีน้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๑ กิจกรรมพุทธศาสนา 
 
 

๖. เพ่ือให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการ
ร่วมศาสนพิธีในศาสนาที่
ตนนับถือและปฏิบัติได้
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
๖.๑ เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการร่วมศาสนพิธีและ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ 
๘๕ เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและตระหนักถึง
ความส าคัญในศาสนาที่ตน
นับถือและน าหลักค าสอน
ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่นับถือศาสนา
พุทธร้อยละ ๘๕ ได้ร่วม
ศึกษาและปฏิบัติศาสนพิธี
ในโอกาสต่างๆสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและตระหนักถึง
ความส าคัญในศาสนาที่ตน
นับถือและน าหลักค าสอน
ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูที่ดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ ลา
ซาล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  
สถานศึกษาส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
และสร้างความเป็นหนึ่ง
เดียวร่วมกันฉันท์พ่ีน้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๖.๒ กิจกรรมศาสนา
อิสลาม 
 

๖.๒ เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการร่วมศาสนพิธีและ

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่นับถือศาสนา
อิสลามร้อยละ ๘๕ ได้ร่วม

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๓ กิจกรรมคริสตจักร
สัมพันธ์ 
 

ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๓ เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการร่วมศาสนพิธีและ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 

ศึกษาและปฏิบัติศาสนพิธี
ในโอกาสต่างๆ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและตระหนักถึง
ความส าคัญในศาสนาที่ตน
นับถือและน าหลักค าสอน
ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่นับถือศาสนา
คริสต์นิกายโปรแตสตันท์
ร้อยละ ๘๕ ได้ร่วมศึกษา
และปฏิบัติศาสนพิธีใน
คริสตจักร 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและตระหนักถึง
ความส าคัญในศาสนาที่ตน
นับถือและน าหลักค าสอน
ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๗. โครงการพัฒนาครูสู่
การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 

๗.๑ เพ่ือพัฒนาครู
โรงเรียนลาซาลให้ได้มี
ความเป็นครูที่เปี่ยมล้นไป
ด้วยปัญญาและคุณธรรม 
๑๒ ประการของท่าน
นักบุญ ยวง เดอ ลาซาล  
องค์อุปภัมภ์ของครู 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรครูโรงเรียน
ลาซาลร้อนละ ๘๕ น า
คุณธรรม ๑๒  ประการ
ของท่านนักบุญ ยวง เดอ 
ลาซาล มาปรับใช้ในชีวิต
ของความเป็นครูที่ดีของ
โรงเรียนลาซาลได้อย่าง
เหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูที่ดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ  
ลาซาล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗  ครูได้
ตระหนักถึงการอบรมและ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมตามหลักค าสอน
ของท่านนักบุญยอนห์ 
แบบติสท์ เดอ ลาซาล 



 
 
 
 
 
 
๗.๑ กิจกรรมนิเทศครูใหม่
ตามจิตตารมณ์ของท่าน
นักบุญยอห์น แบฟติสท์  
เดอ ลาซาล 

 
 
 
 
 
 
๗.๒ ส่งเสริมความรู้ใน
เรื่องของแนวคิดและการ
ท างานด้านการศึกษาของ
คณะลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรครูโรงเรียน
ลาซาลมีความรู้เรื่อง
คุณธรรม ๑๒ ประการ
ของท่านนักบุญ ยวง เดอ 
ลาซาล 
 
เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕ เข้าใจเรื่อง
ของแนวคิดและการ
ท างานด้านการศึกษาของ
คณะลาซาล 
เชิงคุณภาพ 
ครูสามารถเรียนรู้และ
เข้าใจเรื่องของแนวคิดและ
การท างานด้านการศึกษา
ของคณะลาซาล 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๗.๓ กิจกรรมอบรมและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ครูและนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. โครงการส่งเสริมและ
สืบสานงานจิตตารมย์ของ
ท่านนักบุญยอห์น แบ
ปติสท์   
 เดอ  ลาซาล   
 

๗.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรมมีระเบียบวินัย 
และประพฤติปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง และสามารถ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
๘. เพ่ือส่งเสริมและสืบ
สานงานจิตตารมณ์ของ
ท่านนักบุญยอห์น แบ
ปติสท์   
 เดอ  ลาซาล   
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ๘๕
ได้รับอบรมและส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
เชิงคุณภาพ 
เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดี
ในการเป็นผู้มีคุณธรรม
ประจ าตนและมีระเบียบ
วินัยขั้นพื้นฐานในการ
ด าเนินชีวิตที่ดีต่อสังคม 
 
เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ 
๘๐ เข้าใจจิตตามรมณ์
และท างานด้วยความรัก
ตามหน้าที่ของตนเอง
อย่างเต็มที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูที่ดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ  
ลาซาล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ นักเรียน
เข้าใจจิตตารมณ์ของท่าน



 
 
 
 
 
 
๘.๑ กิจกรรมจิตอาสา 

 
 
 
 
 
 
๘.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้
รู้จักการเสียสละเพ่ือสังคม 
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และมีจิต
สาธารณะ 
 
 

เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียน เข้าใจจิต
ตามรมณ์และท างานด้วย
ความรักตามหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเต็มที่ 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เป็นผู้
มีมีจิตสาธารณะ รักเมตตา
และเสียสละ 
 

นักบุญยอห์น แบปติสท์ 
เดอ ลาซาลและแสดงออก
ถึงการมีจิตสาธารณะ 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๘.๑ กิจกรรมจิตอาสา 
 
 
 
 
๘.๒ งานทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘.๓ งานช่วยเหลือผู ้
ยากไร้ 
 
 
 
 
 

๘.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้
รู้จักการเสียสละเพ่ือสังคม 
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และมีจิต
สาธารณะ 
 
๘.๒ เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนที่
ได้รับทุนมีความประพฤติ
ที่ดี และตั้งใจศึกษาเล่า
เรียน 
 
 
 
 
๘.๓ เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ยากไร้และผู้รอ
โอกาส 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน เป็นผู้มีมีจิต
สาธารณะ รักเมตตาและ
เสียสละ 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ที่ขอ
ทุนได้รับทุนทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับทุนและ
สามารถใช้ชีวิตอย่างรู้
คุณคา่รู้จักเป็นผู้ให้
มากกว่าผู้รับ 
 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนลาซาลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้รอ
โอกาส ร้อยละ ๘๐ ตาม
ความเหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนลาซาลได้ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้รอ

 



 
 
๘.๔ งานช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหาเป็น
รายบุคคล 

 
 
๘.๔ เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถของนักเรียน
ให้เต็มตามศักยภาพมี
พัฒนาการทางอารมณ์
และจริยธรรมทางสังคมที่
ดีงาม 

โอกาส ตามความ
เหมาะสม 
เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารและคณะครู ให้
ความส าคัญในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร้อยละ 
๙๐ ให้มีศักยภาพในการ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๘.๔ งานช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหาเป็น
รายบุคคล 

๘.๔ เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถของนักเรียน
ให้เต็มตามศักยภาพมี
พัฒนาการทางอารมณ์
และจริยธรรมทางสังคมที่
ดีงาม 

เรียนรู้และด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารและคณะครู ให้
ความส าคัญในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มี
ศักยภาพในการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กลยุทธิ์ที่ ๑๗  สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
๑ โครงการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
-กิจกรรมงานน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

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

เชิงปริมาณ  
ครูและนักเรียนโรงเรียน
ลาซาลร้อยละ ๘๕ ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงคุณภาพ  
๑. ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลได้น า
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด ารงชีวิต 
๒  ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลสามารถใช้
ชีวิตที่เหมาะสมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. โครงการบูรณาการ 
การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กลุ่มสาระต่างๆ 
- กิจกรรมบูรณาการ 
การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กลุ่มสาระต่างๆ 
 

๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ในการด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมในรูปแบบอยู่อย่าง
พอเพียง 
๒ เพ่ือให้นักเรียน บ้าน 
ชุมชน ได้ค้นพบวิธีการ
ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถน าความรู้ในด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนได้รับความรู้และ
น ามาด าเนินชีวิตในสังคม
ได้อย่างเหมาะสมพอเพียง 
 

มาตรฐานที่ ๑๗  
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.โครงการจัดแหล่งการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
- กิจกรรมจัดแหล่งการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้ 

๑ เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ความรู้และมีสัมฤทธิผลใน
การเรียนดีขึ้น 
๒ เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ประสบการณ์ตรงในการ 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธิ์ที่ ๑๘ ช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐที่/ตัวบ่งชี้) 
เกิดประโยชน์และคุ้มค่า เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้

ในการด ารงชีวิตได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
 

 

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. นักเรียนมีคุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียงตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 



(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.  โครงการระบบดูแล 
     ชว่ยเหลือ 
๑.๑ งานระเบียนสะสม    
 
 
 
๑.๒ งานให้ค าแนะน าและ 
      ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
๑.๓ กิจกรรมค้นหาตัวเอง 
 
 
 
 
 
๑.๔ งานคัดกรองนักเรียน  
      (SDQ) 
 
 
๑.๕ งานจัดปูายนิเทศ
ด้าน  
      การศึกษา   
 
๑.๖ งานติดตามผล - 
      การศึกษาต่อ   

๑. เพ่ือได้รับทราบข้อมูล 
ของนักเรียนในทุกด้าน
และครูสามารถให้ควา
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ 
พัฒนานักเรียนได้อย่าง 
เหมาะสม 
๒. เพ่ือให้นักเรียนที่มี
ปัญหาในด้านต่างๆ ได้รับ
การช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสมและสามารถน า
ค าแนะน าที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
เข้าใจและเห็นคุณค่าใน
ตนเองสามารถค้นหา
จุดเด่น/จุดด้อยของตนเอง
และน ามาปรับใช้ได้อย่าง 
เหมาะสม 
๔. เพ่ือคัดกรองนักเรียนที่ 
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับ 
การช่วยเหลืออย่าง 
เหมาะสม   

 เชิงปริมาณ   
       นักเรียนลาซาลทุก
คน เข้าร่วมโครงการ และ
กิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ   
       นักเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการ/งาน/กิจกรรม                
ร้อยละ ๙๖.๒๕ ได้รับ 
การช่วยเหลือ พัฒนา  
ส่งเสริม และสามารถน า 
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์  
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
อย่างเหมาะสม 
 
 
 
  
  
 
 
 

   มาตรฐานที่ ๑๘      
 ช่วยเหลือเยาวชนผู ้
 รอโอกาสทางการศึกษา 

   

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.๗ งานจัดหา และมอบทุน  
      การศึกษา    
 

๗. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน 
    ที่รอโอกาสทางการ 
    ศึกษาให้มีโอกาสทาง 
    การศึกษาทัดเทียมกับ  
    ผู้อื่น และได้รับการดูแล 
    ช่วยเหลือ/ส่งเสริม และ 
    พัฒนาตนเองอย่าง 

๕. เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
    เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา 
    และการศึกษาต่อในคณะ 
    ต่างๆ ให้นักเรียนได้รับ 
    ทราบ 
๖. เพ่ือจัดท าสถิติการเข้า 
    ศึกษาต่อของนักเรียนใน 

มาตรฐานที่ ๑๘      
 ช่วยเหลือเยาวชนผู ้
 รอโอกาสทางการศึกษา 



    ต่อเนื่อง 
 

    คณะต่าง ๆ  และใช้เป็น 
    แนวทางในการวางแผน 
    เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ 
    นักเรียนในเรื่องของ 
    การศึกษาต่ออย่าง 
    เหมาะสม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธิ์ที่ ๑๙   สถานศึกษาส่งเสริมความส าคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการส ารวจความพงึ
พอใจในการบริหารการจัด
การศึกษา 
 

๑. เพื่อให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน มีความพอใจต่อ
การจัดการบริหาร
การศึกษาของทางโรงเรียน 
๒ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนมสี่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางในการจัด
การศึกษา 
๓.เพื่อให้ผู้เรียนผู้ปกครอง 

เชิงปริมาณ 
 ๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ร้อยละ ๘๕ พอใจใน
แนวทางการบริหารการจัด
การศึกษาของทางโงเรียน 
  ๒. ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน ให้ความร่วมมือและ
เห็นความส าคัญของการ
บริหารการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๙.๑ 
สถานศึกษาสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์
เก่าในการร่วมมือในการ
พัฒนาการศึกษา  



ชุมชนร่วมมือในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
ทางโรงเรียน 

 

เชิงคุณภาพ 
 ๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน มสี่วนร่วมในการ
จัดการบริหารการศึกษา 
 ๒. ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน มสี่วนร่วมในการ
ประเมินการจัดการบริหาร
การศึกษา 
 

๒.โครงการสานสัมพันธ์อยู่
อย่างพอเพียง 
- ธนาคารโรงเรียน 
- กิจกรรมลูกเรียนรู้ครูพ่อ
แม่ช่วยส่งเสริม 
- กิจกรรมฐานเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. เพื่อให้ผู้ปกครอง และ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 
๒. เพื่อให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน น้อมน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
๓. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน
ร่วมมือกับทางโรงเรียน
ส่งเสริมความรู้และ
เสริมสร้างความพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
 ๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ร้อยละ ๘๕ มีความรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๒.ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ร้อยละ ๘๕ เห็น
ความส าคัญของการสง่เสริม
ความพอเพียง 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีความรู้และเข้าใจ
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๔ 

มีการประสานสัมพันธ์กับ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
จดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓.โครงการลาซาลสาน
สัมพันธ์ 
-กิจกรรมสืบสานประเพณี
ด้านชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
-กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันภายในและ
ภายนอก 
-กิจกรรมลาซาลเลี่ยนแฟร์ 
- งานประชุมผู้ปกครอง 
- งานจัดปูายนิเทศความรู้
สู่ชุมชน 
 

๑. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดี
ระหว่างโรงเรียน บ้าน 
และชุมชน 
.๒. ส่งเสริมให้มีความ
ร่วมมือกันในการท า
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ดีต่อกันอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม 

เชิงปริมาณ 
 ๑. โรงเรียน บ้าน ชุมชน 
ร้อยละ ๘๕  มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ส่งผลต่อ
สถานศึกษา 
 ๒. โรงเรียน บ้าน ชุมชน 
ร้อยละ ๘๕ มีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือสังคม 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. มีการให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของบ้าน ชุมชน อัน
จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อสถานศึกษา                              
๒. ผู้ปกครอง ชุมชน ให้

มาตรฐานที่ ๑๙ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๙.๒ 
สถานศึกษาร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน  



ความร่วมมือกับโรงเรียน
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
และช่วยเหลือสังคมด้วย
ความเต็มใจ 
 

๔. โครงการแลกเปลี่ยน
ความรู้สู่ชุมชน 
- กิจกรรมภูมิปัญญาให้
ความรู้ 
- กิกรรมพัฒนาศักยภาพ 
การอบรม สัมมนาต่างๆ 

 

๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การเรียนรู้ของบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 
๒. เพ่ือน าภูมิปัญญา
ความรู้ และมีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน หรือน าความรู้ของ
ชุมชนสู่สถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
  ๑. บุคลากรโรงเรียนมี
การแลกเปลี่ยนความรู้
และพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอร้อยละ ๘๕ 
  ๒. บุคลากรโรงเรียนมี
การแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา
ความรู้กับชุมชน หรือ
ได้รับการอบรม สัมมนา
อย่างต่อเนื่องจาก  

มาตรฐานที่ ๑๙  ตัวบ่งชี้
ที๑่๙.๓    มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายใน
สถานศึกษา ครอบครัว 
ชุมชนองค์กรที่เก่ียวข้อง  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

  

สถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความรู้สู่ตนเองและชุมชน 
ร้อยละ ๘๕ 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. มีการให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
อบรมสัมมนาของ
บุคลากรภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้
ของตนเองและองค์กร 
 ๒. แลกเปลี่ยนความรู้กับ
ชุมชน และภูมิปัญญา
ความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
เป็นการสร้างองค์ความรู้
รว่มกัน 

 

 

๕.โครงการบริการสถานที่
เพ่ือชุมชน และสังคม 
 

๑. เพ่ือให้ผู้ปกครอง และ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา     

เชิงปริมาณ 
 ๑. ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคมและองค์กรภายนอก 

มาตรฐานที่ ๑๙  ตัวบ่งชี้
ที ่ ๑๙.๒ สถานศึกษา
ร่วมมือกับผู้ปกครองใน



๒. เพ่ือเป็นศูนย์การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายใน
สถานศึกษา ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๘๕ สามารถใช้
สถานที่ของสถานศึกษาได้
อย่างเหมาะ สมและเกิด
ประโยชน์อันเป็นแนวทาง
ในการร่วมมือกันในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 ๒. ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคมและองค์กรที่
เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ 
พอใจในบริการที่  

การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน  

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
  สถานศึกษาเปิดให้เข้าใช้

สถานที่ 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคมและองค์การ
ภายนอกสามารถใช้
สถานที่ของสถานศึกษาได้
อย่างเหมาะสม และเกิด
ประโยชน์สูงสุดส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้
สถานที่ตามภาระงานนั้นๆ 
 ๒. ชุมชนและ
สถานศึกษาเกิดเกิด
ความสัมพันธ์ร่วมมือ
ช่วยเหลือในลักษณะต่างๆ
เป็นอย่างดี 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
กลยุทธิ์ที่ ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียน และงานพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นมาตรฐานและ 
                    ทันต่อการให้บริการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนา
ระบบงานด้านธุรการ-
การเงินของโรงเรียน 
 
๑.๑ กิจกรรมปรับปรุง
เครือข่ายเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
๑.๒ กิจกรรมพัฒนางาน
ทะเบียนให้มีข้อมูล
ครบถ้วนถูกต้อง 
๑.๓ กิจกรรมพัฒนา 
เอกสารทางการศึกษาให้
เป็นมาตรฐาน 
๑.๔ กิจกรรมพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน 
๑.๕ กิจกรรมจัดท างบ
การเงินและบัญชี 
๑.๖ กิจกรรมจัดท า
รายงานและตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
๑.๗ กิจกรรมปรับปรุง
ข้อมูลพัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
 
 
 

๑.  เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
จัดระบบงานธุรการ-
การเงินของโรงเรียนให้
ทันสมัย สามารถรองรับ
การพัฒนาการศึกษายุค
ปัจจุบันและอนาคตได้
เป็นอย่างดี 
๒.  เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้าน
ธุรการ-การเงิน ได้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในงานของ
ตนเอง เพ่ือการพัฒนา
ไปสู่เปูาหมายของ
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

เชิงปริมาณ 
    เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง
ในการปฏิบัติงานในฝุาย
ธุรการ-การเงิน ร้อยละ 
๘๐ มีความรู้ความเข้าใจ
ในขอบข่ายของงานที่ตน
รับผิดชอบและปฏิบัติได้
ถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ 
    โรงเรียนมีการจัดการ
ด้านธุรการ-การเงินให้
เป็นไปตามเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาของโรงเรียน
อย่างครบถ้วน 
 

มาตรฐานที่ ๒๐ 
ตัวบ่งชี้  ๒๐.๑จัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ งาน
ทะเบียนโรงเรียน และ
งานพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็น
มาตรฐาน สามารถให้การ
สนับสนุนฝุายต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี 
ตัวบ่งชี้  ๒๐.๒ 
   พัฒนาระบบงาน
การเงินให้เป็นมาตรฐาน 
ตอบสนองการบริหาร
จัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


