
บทท่ี ๓  

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มี

พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีสุขภาพร่างกาย

สมบูรณ์แข็งแรง 
เจริญเติบโตตามวัย            
มีสุขนิสัยที่ดีและรู้จักดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย  

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๒.๗๖ มี
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์

แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย มี
สุขนิสัยที่ดีและรู้จักดูแลตนเอง
ให้ปลอดภัย 

มาตรฐานที่ ๑ 

- กิจกรรมตรวจชั่งน้ าหนัก  
วัดส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มี

น้ าหนัก - ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีน้ าหนัก -  ส่วนสูงตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๒.๒๐ มีน้ าหนัก 

- ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีน้ าหนัก – ส่วนสูงตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

- กิจกรรมซ่อมเสริม
สมรรถนะด้านร่างกาย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มี

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตาม
วัย 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กเล่นและออกก าลังกายได้

เหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๘๐ มีร่างกาย

สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กเล่นและออกก าลังกายได้

เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

    

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ มาตรฐานที่ ๑ 



- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัยด้านคุณภาพ 

- เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว 
มีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่
กล้ามเนื้อเล็ก และการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตาดี 

- เด็กร้อยละ๙๓.๐๐ มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัยด้านคุณภาพ 

- เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้
คล่องแคล่ว มีพัฒนาการ
ทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่ - 
กล้ามเนื้อเล็ก และการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตาดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 

- กิจกรรมหนูน้อยอนามัย ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีสุขนิสัยใน 
การดูแลสุขภาพของตนด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
ได้เหมาะสมตามวัย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๘๐มีสุขนิสัยใน

การดูแลสุขภาพของตน 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเองได้เหมาะสมตามวัย 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ 

- กิจกรรมปลอดภัย
ห่างไกลโรค 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ หลีกเลี่ยงต่อ

สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและ
สิ่งเสพติด 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย บอกโทษของสิ่งมอม
เมาได้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ หลีกเลี่ยง

ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง

เกี่ยวกับความปลอดภัย บอก
โทษของสิ่งมอมเมาได้ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ 

  ๒. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจ 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีพัฒนาการด้าน

อารมณ์และจิตใจเหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออกทาง

อารมณ์ จิตใจและความรู้สึกได้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๓๐ มี

พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจเหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออก

ทางอารมณ์ จิตใจและ
ความรู้สึกได้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๒ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมหนูน้อยจิต

แจ่มใส 
ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีความร่าเริง

แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กร่าเริง สดชื่น แจ่มใส แสดงออก

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๖๐ มีความร่าเริง

แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กร่าเริง สดชื่น แจ่มใส 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ 



ถึงการยอมรับและชื่นชม
ความสามารถ และผลงานของ
ตนเอง 

แสดงออกถึงการยอมรับและชื่น
ชมความสามารถ และผลงานของ
ตนเอง 

- กิจกรรมหนูท าได้ ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีความม่ันใจ

และกล้าแสดงออก 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีความมั่นใจในตนเองและกล้า

แสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์ 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๒๐ มีความม่ันใจ

และกล้าแสดงออก 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีความมั่นใจในตนเองและกล้า

แสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย
และสถานการณ์ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ 

- กิจกรรมอารมณ์ดีมีสุข ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ สามารถควบคุม

อารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสม

กับวัยและสถานการณ์ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๖๐ สามารถ

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม
กับวัย 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ได้

เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 

- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีความชื่นชมศิลปะ 

ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาต ิ
ด้านคุณภาพ 
- เด็กสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ 

ดนตรี การเคลื่อนไหวและธรรมชาติ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๘๐ มีความชื่นชม

ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาต ิ

ด้านคุณภาพ 
- เด็กสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ 

ดนตรี การเคลื่อนไหวและธรรมชาติ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๔ 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการส่งเสริม

พัฒนาการด้าน
สังคม 

ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีพัฒนาการ
ด้านสังคมเหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 

-  เด็กแสดงออกด้านสังคมได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๓.๑๒ มีพัฒนาการ
ด้านสังคมเหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 

-  เด็กแสดงออกด้านสังคมได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๓ 

- กิจกรรมเด็กดีมี
ระเบียบวินัย 

ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีวินัย 
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ
แม่ ครูอาจารย์ 

ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๓.๒๐ มีวินัย 
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอาจารย์ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 



ด้านคุณภาพ 

-  เด็กรู้จักเก็บสิ่งของเข้าท่ี รู้จักการรอ
คอย มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย และเชื่อฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่ และครูอาจารย์ 

ด้านคุณภาพ 

-  เด็กรู้จักเก็บสิ่งของเข้าท่ี รู้จักการ
รอคอย มีความรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย และเชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพ่อแม่ และครู
อาจารย์ 

- กิจกรรมเด็กดีมีความ
ซื่อสัตย์ 

ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีความซื่อสัตย์
สุจริต และรู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ด้านคุณภาพ 

-  เด็กไม่น าสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง ยอมรับเมื่อท าผิด มีน้ าใจ 
ช่วยเหลือผู้อื่น 

ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และรู้จักช่วยเหลือ 
แบ่งปัน 

ด้านคุณภาพ 

-  เด็กไม่น าสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตนเอง ยอมรับเมื่อท าผิด มี
น้ าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมเล่นดีมี

เหตุผล 
ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ สามารถเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ปฏิบัติตามข้อตกลง และปฏิบัติตน
เป็นผู้น า - ผู้ตามที่ดี  

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๓.๒๐ สามารถเล่น
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ปฏิบัติตามข้อตกลง และปฏิบัติ
ตนเป็นผู้น า – ผู้ตามที่ดี 

มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ 

- กิจกรรมหนูน้อย
มารยาทงาม 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐สามารถประพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือได้ 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กมีมารยาทในการพูดการฟัง การ
รับประทานอาหารและการแสดง

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ สามารถ
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือได้ 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กมีมารยาทในการพูดการฟัง 
การรับประทานอาหารและการ

มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ 



ความเคารพต่อผู้อ่ืนตามวัฒนธรรม แสดงความเคารพต่อผู้อื่นตาม
วัฒนธรรม 

 
- กิจกรรมวันส าคัญ ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ ประพฤติตน
ตามศาสนาที่ตนนับถือ 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ
ทางศาสนา 

 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๓.๒๐ประพฤติตน
ตามศาสนาที่ตนนับถือ 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

 

มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๔. โครงการส่งเสริม

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีพัฒนาการ

ด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กได้เรียนรู้ตามรูปแบบบูรณาการ

ทั้งทักษะและสาระการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๙๒ มีพัฒนาการ

ด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กได้เรียนรู้ตามรูปแบบบูรณา

การทั้งทักษะและสาระการเรียนรู้
ได้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๔ 

- กิจกรรมโครงงาน
เพ่ือการเรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ ได้เข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กกล้าซักถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ 

และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ ได้เข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กกล้าซักถามในสิ่งที่ตนเอง

อยากรู้ และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วย
วิธีต่าง ๆ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ 

- กิจกรรมยอดนักคิด ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐มีความคิดรวบ

ยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กบอกคุณลักษณะคุณสมบัติความ

เหมือน ความแตกต่างและบอก
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๖๐ มีความคิด

รวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กบอกคุณลักษณะคุณสมบัติ

ความเหมือน ความแตกต่างและ
บอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ 



จากการเรียนรู้ได้ เกิดจากการเรียนรู้ได้ 
- กิจกรรมหนูน้อยรัก

การอ่าน 
ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีทักษะทาง

ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๒๐ มีทักษะทาง

ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจ

ได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ 

    
 

กลยุทธ์ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมเสริมทักษะ

สร้างความรู้ 
ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้และ
ปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๒.๘๐ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้
และปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ 

 
 

มาตรฐานที่ ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ 

- กิจกรรมมือน้อย
สร้างสรรค ์

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กถ่ายทอดความคิดและ

จินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานที่มี
รายละเอียดแปลกใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กถ่ายทอดความคิดและ

จินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานที่มี
รายละเอียดแปลกใหม่ 

มาตรฐานที่ ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ 



 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ มีความเข้าใจ

ปรัชญา หลักการเปูาหมายหลักการ
และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

- ครูร้อยละ ๙๔.๒๑ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ เชื่อมโยงความรู้
ความเข้าใจสู่การจัดท าหน่วยการ
เรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

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 

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ จัด 
  ท าหน่วยการเรียนรู้การจัด

ประสบการณ์ การจัดกิจกรรม
ประจ าวันและการประเมิน
พัฒนาการเด็กได้อย่างเหมาะสมกับ
วัย 

- ครูร้อยละ ๙๗.๓๗ จัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลายเหมาะสมกับวัย
สามารถน ามาพัฒนาส่งเสริม
พัฒนาการให้กับเด็ก 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี่ที่ ๕.๑ 

- กิจกรรมการจัดท า 
แผนการจัด 
ประสบการณ์ 

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้และเชื่อมโยง
ความรู้ความเข้าใจสู่การจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

- ครูร้อยละ ๙๒.๑๑ จัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถพัฒนาเต็มศักยภาพโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ 

- กิจกรรมเด็กดีศรี 
ลาซาล 

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ จัดกิจกรรมให้
เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและ
เสริมสร้างให้เด็กมีวินัยในตนเอง 

- ครูร้อยละ ๙๔.๗๔ที่ส่งเสริมให้
เด็กเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ มี
วินัยในตนเองและมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ 

- กิจกรรมผลิตสื่อ 
เทคโนโลยีสร้างสรรค์            

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ท าการผลิตสื่อ
เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม สติปัญญาและมีจ านวน
เพียงพอกับเด็ก 

- ครูร้อยละ ๙๔.๗๔ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย
สามารถใช้สื่อที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับวัย มีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ 

มาตรฐานที๕่ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 - กิจกรรมประเมิน

พัฒนาการ ๔ ด้าน 
- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ จัดกิจกรรมการ

ประเมินพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สม่ าเสมอและรายงานผลให้
ผู้ปกครองรับทราบ 

- ครูร้อยละ ๙๒.๑๑จัดกิจกรรม
วัดผลประเมินผลพัฒนาการให้กับ
เด็กด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไข
พัฒนาการของเด็ก 

มาตรฐานที่ ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕  
 

- กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้สู่การวิจัย 

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ ท าการวิจัยและ
น าผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการ
เด็กให้เหมาะสมกับวัย 

- ครูร้อยละ ๙๔.๗๔ ท าการวิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
ตนเองรับผิดชอบและน าผลมา
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ 

- กิจกรรมห้องเรียนน่า
อยู่ น่ารู้ น่าเรียน 

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ จัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลามีบรรยากาศอบอุ่นคล้าย
บ้านและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

- ครูร้อยละ ๙๔.๗๔ จัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้ให้กับเด็ก
อย่างเหมาะสม 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ 

- กิจกรรมสื่อสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน 

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ สนับสนนุให้
ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
เด็กให้ค าแนะน าในการพัฒนาและ
แก้ไขพัฒนาการของเด็ก 

- ครูร้อยละ ๙๒.๑๑ แสดง
ความรู้สึกท่ีดีต่อเด็กและ
ผู้ปกครองในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของ
เด็กเวลาอยู่ที่บ้านและที่โรงเรียน
เพ่ือช่วยกันแก้ไขพัฒนาการของ
เด็กให้ดีเหมาะสมกับวัยมากขึ้น 

 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที่ ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมนิเทศการ - ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ จัดกิจกรรมการ - ครูร้อยละ๙๗.๓๗ ครูมีความรู้ มาตรฐานที่ ๕ 



สอน เรียนการสอนที่หลากหลายมีการ
ประเมินพัฒนาการเด็กอย่าง
สม่ าเสมอโดยครูได้รับการนิเทศการ
สอนจากหัวหน้าสายหัวหน้าระดับ
อย่างต่อเนื่อง 

ความสามารถในด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัยได้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและครูได้รับการนิเทศ
การสอนจากหัวหน้าสายหัวหน้า
ระดับอย่างต่อเนื่องเพ่ีอน าผลมา
พัฒนาการเรียนการสอนของครู
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ 

- กิจกรรมแฟูมสะสม
ผลงาน 

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ จัดท าข้อมูลสาร
นิทัศน์อย่างเป็นระบบเห็นร่องรอย
การพัฒนาและการเรียนรู้ที่
หลากหลายของเด็ก 

- ครูร้อยละ ๙๗.๓๗ จัดแสดงข้อมูล
หลากหลายประเภทมีการ
วิเคราะห์ผลงานเด็กทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่มตลอดจนการน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 

 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้น า 
- ผู้ปกครองร้อยละ ๙๐ มีความพึง

พอใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย
แบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีภาวะผู้
น าเอาข้อมูลการประเมินผลทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการมาเป็นแผน
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถบริหารจัดการศึกษาได้ตรง

- ผู้ปกครองร้อยละ ๙๔.๖๘ มีความ
พึงพอใจในการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๖  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ 



ตามเปูาหมายที่วางไว้  
- กิจกรรมพัฒนาการ

บริหารการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถอธิบายความหมาย
ของปรัชญาและจุดมุ่งหมายในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจน 
สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๑.๓๕ มี
คุณธรรม จริยธรรมและเข้าใจ
ปรัชญาหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
และการบริหารงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๖ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ 

- กิจกรรมจัดเก็บ
ข้อมูลบริหารงาน
ของผู้บริหาร 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มี
ความเป็นผู้น าสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้แก่บุคลากร เพ่ือ
น าไปปรับใช้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๓.๓๑ มี
ความสามารถในการเป็นผู้น าให้
ค าแนะน ากับบุคลากรใน
สถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางใน
การใช้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้
พัฒนาคุณภาพของเด็กและพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ 

มาตรฐานที่ ๖ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ 

  
 

  

    
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมประเมินผล

การบริหารการศึกษา
ปฐมวัย 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ เปิดโอกาสให้
ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการ
ศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา 
โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินผลหรือ
ผลการวิจัย 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๑.๗๘ ใช้
หลักการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม โดยให้ครู เด็ก ผู้ปกครองได้
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศ ร่วมแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ 

- กิจกรรมสัมพันธ์
ชุมชน 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ มีการก าหนด
แผนในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม
ในการก าหนดเปูาหมายร่วม

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๖.๕๑ มีชมุชน
ในการสนับสนุน ให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรม 

   ต่าง ๆ ของสถานศึกษาเป็นอย่าง

มาตรฐานที่ ๖ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ 



รับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ร่วมกัน 

ดี ผู้ปกครองและชุมชนมีการ
ด าเนินงานร่วมกัน และเป็นที่
พอใจของทุกฝุายเป็นอย่างดี  

- กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ มีการวางแผน
และส่งเสริมให้    บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ มีความสามารถและมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน พัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการน าผลการ
ด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๕.๙๓ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ   เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน หลังจากท่ี
บุคลากรได้รับการอบรม น า
ความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่
เพ่ือนครู และสามารถน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 

 

มาตรฐานที่ ๖ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการพัฒนา

หลักสูตร           
- สถานศึกษาร้อยละ ๘๗.๐๐ มีแนว

ปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยเพื่อพัฒนาให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม สติปัญญาที่เหมาะสม
กับวัย 

- สถานศกึษาร้อยละ ๘๗.๘๑ 

  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อ 

  พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง๔ 

  ด้านที่เหมาะสมกับวัย 

  ความสามารถและความแตกต่าง 

  ระหว่างบุคคล 

มาตรฐานที ๗ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ 

๗.๒,๗.๓,๗.๔,  
๗.๕ 

- กิจกรรมการ
วิเคราะห์สภาพ
ผู้เรียน 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๗.๐๐มีมี
หลักการการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กให้มี
พัฒนาการทุกด้านสูงสุดตาม
ศักยภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่น
เพ่ือพัฒนาเด็กให้เกิดความสุขในการ
เรียนรู้ 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๗.๘๑มีการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยโดยมีการ
วิเคราะห์สภาพผู้เรียนทั้งก่อน
เรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน
เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทุก
ด้านสูงสุดตามศักยภาพเหมาะสม
กับวัย 

มาตรฐานที่ ๗ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ 

- กิจกรรมประเมิน
ปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์ 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๗.๐๐มีการ
จัดท าแบบประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝุายเกิดความตระหนัก

- สถานศึกษาร้อยละ๘๗.๔๒  มีการ
รายงานผลให้ผู้ปกครองและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินแผนการจัดประสบการณ์

มาตรฐานที่ ๗ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ 



และเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์ให้ดีและมีความ
เหมาะสมกับวัยมากขึ้น 

- กิจกรรมวัน
ปฐมนิเทศ 

- สถานศึกษาร้อยละ๘๗.๐๐จัด
กิจกรรมเพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครองและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ๘๘.๗๓ท าการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองในการ
ท าความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๗ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ 

    

    

 

กลยุทธ์ที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมห้องเรียนสนุก - สถานศึกษาร้อยละ ๘๗.๐๐

เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน และท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัย 

 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๘.๓๖
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามา
มีส่วนร่วมในการให้ความรู้
กับเด็กและมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการรู้ที่
เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

 

มาตรฐานที่  ๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๔ 

- กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อม
เพ่ือการเรียนรู้ 

- สถานศึกษาร้อยละ๘๗.๐๐
จัดสภาพสิ่งแวดล้อมท่ี
จ าเป็นเอื้อประโยชน์และ
อ านวยความสะดวกต่อการ
พัฒนาเด็กเพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านสูงสุด
ตามศักยภาพ 

 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๐.๙๔
ได้จัดอุปกรณ์ของเล่นของใช้
ต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง๔ด้านให้กับเด็กจัด
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 

 

มาตรฐานที่ ๗ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

- สถานศึกษาร้อยละ๘๗.๐๐มี
ระบบการจัดการสร้างเสริม
ความปลอดภัยและปูองกัน
การบาดเจ็บที่มี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๙.๒๐ 
มีห้องพยาบาลที่สะอาดจัด
เผยแพร่ความรู้ต่างๆให้เด็ก
และผู้ปกครองได้รับทราบ
อย่างสม่ าเสมอ 

มาตรฐานที่ ๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๕ 



 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับก่อน
ประถมศึกษา 

-  กิจกรรมจัดท ามาตรฐาน
และแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

-  กิจกรรมเผยแพร่เอกสาร 
ความรู้สนับสนุน 

- สถานศึกษามีมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้อง
และครอบคลุมตามท่ี
กระทรวงก าหนด 

- บุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 
๙๐.๐๐ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

- สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยที่มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 
และสะท้อน    อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของ สถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน โดยผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

- บุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 
๙๐.๖๙ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ที่๘.๑–๘.๒ 

- กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการแต่ละฝุาย
ด าเนินการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นปัจจุบันและสามารถ
พัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

- คณะกรรมการแต่ละฝุาย
ด าเนินการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ปัจจุบัน มีระบบงานเอกสารและ
สารสนเทศที่เป็นหมวดหมู่ 
ทันสมัย และพร้อมใช้ สามารถ
น าไปใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มี
ก าหนดระบบการติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานที่ชัดเจน
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง มี
การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง ในทุกมาตรฐาน 
โดยใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย 

 
 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ที่๘.๓-๘.๕ 



กลยุทธ์ที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมการจัดท ารายงาน 

SAR 
- เอกสารรายงานการประเมิน

ตนเองระดับก่อน
ประถมศึกษา จ านวน ๒ ชุด 

- ระดับก่อนประถมศึกษามีการ
จัดท าเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง จ านวน ๒ ชุด 
เสนอต่อหัวหน้าสาย  โดยมีผล
การประเมินจัดอันดับคุณภาพ
ของรูปเล่มรายงาน ร้อยละ 
๘๙.๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 



๑. โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ผ่านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
-เด็กร้อยละ ๙๑.๐๐ ได้เรียนรู้
ผ่านแหล่งเรียนที่หลากหลาย 
ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งภายใน-ภายนอก 
สถานศึกษา มีการจัดแหล่ง
เรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ มีกระบวนการ
เรียนรู้ที่เอ้ือประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านปริมาณ 
-เด็กร้อยละ ๙๑.๑q ได้เรียนรู้ผ่าน
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งภายใน-ภายนอก 
สถานศึกษา มีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่
สามารถส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการ
เรียนรู้ที่เอ้ือประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมพูนปัญญา 
 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ ๙๑.๐๐ ของ
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่
สนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก
พัฒนาการเรียนรู้ตามวัย มีการ
สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาท าให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู้
ได้ 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ ๙๑.๐๐ ของสถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ตามวัย มี
การสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ 

 

กลยุทธ์ที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านปริมาณ 

-ร้อยละ ๙๑.๐๐ ของบุคลากร
ภายในสถานศึกษา มีการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยน

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ ๙๑.๔๐ ของบุคลากร
ภายในสถานศึกษา มีการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยน

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ 



เรียนรู้ร่วมกันของบุคคลากรใน
สถานศึกษา ชุมชนและองค์กร
ที่เก่ียวข้อง 
ด้านคุณภาพ 
-บุคลากรภายในสถานศึกษาได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ี
หลากหลาย 
 
 

เรียนรู้ร่วมกันของบุคคลากรใน
สถานศึกษา ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
ด้านคุณภาพ 
-บุคลากรภายในสถานศึกษาได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
จนสามารถสร้างองค์ความรู้ และ
น าความรู้ไปปรับใช้ในการเรียน
การสอนได้ 

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ ๙๑.๐๐ ของ
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เก่ียวข้องในการ
ส่งเสริมทักษะความรู้ของเด็ก 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้รับการพัฒนาทักษะ
ต่างๆ โดยผ่านการท ากิจกรรม
ที่หลากหลาย 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ ๙๑.๐๐ ของ
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัว ชุมชนและองค์กร
ที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมทักษะ
ความรู้ของเด็ก 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ 
โดยมีองค์กร ชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 
 

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพ

การเรียนรู้ 
- สถานศึกษาส่งเสริมเด็กให้

บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
จุดเน้น เปูาหมาย เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๓.๑๕ 
มีการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นทักษะ
การคิดการเรียนรู้แบบองค์
รวมผ่านการเล่น 

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

- กิจกรรมค่ายเสริมทักษะ 
วิชาการ 

- สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนา 
ให้เด็กบรรลุตามเปูาหมาย
ในการพัฒนาส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๓.๕๓ 
มีการพัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพและ
พัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุล 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๑ 



- กิจกรรมค่ายคุณธรรม - สถานศึกษามีการพัฒนาการ
มีคุณธรรม จริยธรรม
ระเบียบวินัย มีทักษะในการ
เรียนรู้พัฒนาเด็ก โดยองค์
รวมผ่านการเล่นและ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๔.๐๔
ส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มี
คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้    
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๑ 

-กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
 

-  สถานศึกษามีการรายงาน
แผนการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรมที่
สนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก
บรรลุตามปรัชญา เปูาหมาย 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นของ
สถานศึกษา แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

- สถานศึกษาร้อยละ๙๒.๘๐   
มีการรายงานแผนการ
ด าเนินโครงการกิจกรรมที่
สนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก
บรรลุตามปรัชญาเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๑ 

  
 
 
 
 

  

 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมส่งเสริมหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-สถานศึกษามีการส่งเสริม
และปลูกฝังหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ๙๓.๐๒ 
มีการส่งเสริมและปลูกฝัง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับเด็กอย่าง
เหมาะสมกับวัยและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๑ 

- กิจกรรมส่งเสริม
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ
และกีฬา 

-สถานศึกษามีผลการ
ด าเนินงานตอบสนอง
ปรัชญาวิสัยทัศน์เปูาหมาย
และจุดเน้นของสถานศึกษา
รวมทั้งสะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

-สถานศึกษาร้อยละ๙๒.๙๕ 
 มีผลการด าเนินงานที่

ตอบสนองต่อปรัชญา
วิสัยทัศน์เปูาหมายและ
จุดเน้นของสถานศึกษา และ
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษาในการมี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ
และกีฬาที่เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการส่งเสริมนโยบาย
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ ๙๑.๐๐ มีการจัด
โครงการกิจกรรม ส่งเสริม 
สนับสนุน ตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
 
ด้านคุณภาพ 
-สถานศึกษามีการจัดโครงการ
กิจกรรม เพ่ือพัฒนา และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
 
 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ ๙๑.๕๓ มีการจัด
โครงการกิจกรรม ส่งเสริม 
สนับสนุน ตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
 
ด้านคุณภาพ 
-สถานศึกษา จัดโครงการและ
กิจกรรมโดยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยให้สูงขึ้น 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
 

กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
-เด็กร้อยละ ๙๑.๐๐ ได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
โดยผ่านกิจกรรมท่ี
หลากหลายได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
 
ด้านคุณภาพ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๑.๐๐ ได้รับ
การพัฒนาทักษะทางด้าน
ต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
 
ด้านคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – 
๑๑.๒ 



-เด็กได้รับความรู้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรม มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติจริง 
ผ่านฐานการเรียนรู้ (เศรษฐกิจ
พอเพียง) 
 

-เด็กได้รับความรู้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติจริงผ่าน
ฐานการเรียนรู้ จนเกิดองค์
ความรู้สามารถไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ด้านปริมาณ 
-เด็กร้อยละ ๙๑.๐๐ รู้จักวิธี
ดูแลรักษา สาธารณสมบัติของ
โรงเรียนและช่วยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กสามารถดูแลรักษาสา
ธารณสมบัติของโรงเรียน และ
รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ด้านปริมาณ 
-เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ รู้จักวิธี
ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของ
โรงเรียนและช่วยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้รับการปลูกฝังนิสัยรัก
ความสะอาด สามารถดูแล
รักษาความสะอาด และ
ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รอบๆ ตึกอนุบาลให้ดีขึ้น 
 

 

กิจกรรมเรียนรู้อาเซียน ด้านปริมาณ 
-เด็กร้อยละ ๙๑.๐๐ ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ทั้งภาษา วัฒนธรรม 
การแต่งกาย ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย 
 
 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้รับความรู้จากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
จากบอร์ดความรู้ ท าให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

ด้านปริมาณ 
-เด็กร้อยละ ๙๑.๖๐ ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ทั้งภาษา วัฒนธรรม 
การแต่งกาย มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ประเทศในกลุ่ม
อาเซียนเพ่ิมมากข้ึน 
 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้รับความรู้จากการ
เรียนการสอน จากบอร์ด
ความรู้ ท าให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกลุ่มประชาคม
อาเซียนเพ่ิมมากข้ึน สามารถ
น าทักษะ ความรู้ไปใช้ใน

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – 
๑๑.๒ 



 ชีวิตประจ าวันได้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปมี 
  สุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนลาซาลทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

เชิงปริมาณ   
     นักเรียนร้อยละ ๙๓.๒๐    
 มีสุขนิสัยในการดูแล - 
 สุขภาพ และออกก าลังกาย 
 อย่างสม่ าเสมอ   
 เชิงคุณภาพ                                    
     นักเรียนลาซาลทุกคน 
 เข้าร่วมกิจกรรม 

     มาตรฐานที่ ๑ 
      ตัวบ่งชี ้ ๑.๑ 
  มีสุขนิสัยในการดูแล 
  สุขภาพ และออกก าลัง- 
  กายสม่ าเสมอ 
  

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 
มีน้ าหนักส่วนสูง และมี  
สมรรถภาพทางกายตาม  
เกณฑ์มาตรฐาน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนลาซาลทุกคน  
 เข้าร่วมกิจกรรม 

 เชิงปริมาณ   
       นักเรียนร้อยละ   
 ๙๒.๔๗  มีน้ าหนักส่วนสูง 
 และมีสมรรถภาพทางกาย 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน   
เชิงปริมาณ   
 นักเรียนลาซาลทุกคน  
 เข้าร่วมกิจกรรม 

      มาตรฐานที่ ๑ 
       ตวับ่งชี้  ๑.๒ 
  มีน้ าหนัก ส่วนสูงและ  
  มีสมรรถภาพทางกาย 
  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  
  
 

๑.๖ กิจกรรมให้ความรู้ 
      เรื่องสิ่งเสพติด /  
      สิ่งมอมเมา และ 
      เพศศาสตร์ศึกษา 
๑.๗ กิจกรรมปฐม
พยาบาลเบื้องต้น      
๑.๘ งานอนามัยโรงเรียน   

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด   
ให้โทษ และหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย  อุบัติเหตุ 
และ ปัญหาทางเพศ 
 

เชิงปริมาณ   
 นักเรียนร้อยละ ๙๗.๙๔ 
รู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติ
ตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่ง
มอมเมา และอบายมุขต่างๆ 
รู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้
ปลอดภัยจากเหตุ ความ
รุนแรงที่อาจเกิดข้ึนโดย 
 
 

     มาตรฐานที่ ๑ 
      ตัวบ่งชี ้๑.๓ 
  ปูองกันตนเองจากสิ่ง                
  เสพติดให้โทษและหลีก 
  เลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ  
  ความรุนแรง โรค ภัย      
  อุบัติเหตุ และปัญหา 
  ทางเพศ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 



(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนลาซาลทุกคน  
 เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 

 

ไม่รู้ตัว จากโรคและอุบัติภัย 
รวมทั้งจากอุบัติเหตุ       
การทะเลาะวาท และปัญหา
ทางเพศ 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนลาซาลทุกคน  
 เข้าร่วมกิจกรรม 

     มาตรฐานที่ ๑ 
      ตัวบ่งชี ้๑.๓ 
  ปูองกันตนเองจากสิ่ง                
  เสพติดให้โทษและหลีก 
  เลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ  
  ความรุนแรง โรค ภัย      
  อุบัติเหตุ และปัญหา 
  ทางเพศ 

๑.๙ กิจกรรมกล้าคิด  
     กล้าท า กล้าแสดงออก 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปมี  
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ      
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง 
เหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนลาซาลทุกคน 
 เข้าร่วมกิจกรรม 
 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนร้อยละ ๙๕.๓๖ 
รู้จักตนเอง มีความภูมิใจใน
ตนเอง สามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองได้ มีความ
มั่นคงทางอารมณ์ กล้าคิด                 
กล้าท า และกล้าแสดงออก
ในทางท่ีเหมาะสม 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนลาซาลทุกคน 
 เข้าร่วมกิจกรรม 

     มาตรฐานที่ ๑ 
      ตัวบ่งชี ้ ๑.๔ 
  เห็นคุณค่าในตนเอง  
  มีความม่ันใจ กล้าแสดง- 
  ออกอย่างเหมาะสม 
 

๑.๑๐ กิจกรรมรู้เขารู้เรา เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้  
เกียรติผู้อื่น 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนลาซาลทุกคน  
 เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

 เชิงปริมาณ   
นักเรียนร้อยละ ๙๖.๑๗ มี
ความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน  
สามารถปรับตัว เข้ากับผู้อ่ืน
ได้ โดยค านึงถึงสิทธิหน้าที่
ของตนเอง และผู้อื่น 
 เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนลาซาลทุกคน  
 เข้าร่วมกิจกรรม 

     มาตรฐานที่ ๑ 
     ตัวบ่งชี้  ๑.๕ 
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  และให้เกียรติผู้อ่ืน 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.๑๑ งานส่งเสริม 
       ความสามารถผู้เรียน 

  ด้านสุนทรียภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป  
สามารถสร้างผลงานจาก 
การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 

เชิงปริมาณ   
       นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
มีความชอบ และเห็นคุณค่า
ของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้  ๑.๖ 

  สร้างผลงานจาก                
  การเข้าร่วมกิจกรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศิลปะ/ ดนตรี /นาฏศิลป์ /   
กีฬา / นันทนาการ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนลาซาลทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

กีฬา และนันทนาการ 
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
อย่างมีความสุข  สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้ตาม
ความสามารถของตนและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันได้ 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนลาซาลทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

  ด้านศิลปะ  ดนตรี / 
  นาฏศิลป์  กีฬา และ 
  นันทนาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการอบรมปลูกฝัง
การรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
๒. โครงการอบรมปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต 
๓. โครงการอบรมปลูกฝัง
ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
๔. โครงการอบรมปลูกผัง
การแสดงออก 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไปปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มี
วินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง และหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยของตนเองและ

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 

๘๘.๗๑ ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

๒. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๘๖.๘๕ มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

๓. นักเรียนลาซาลร้อยละ 

 
มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ 

 



๕. โครงการอบรมปลูกฝัง
การแสดงออกถึงการใฝุ
เรียนใฝุรู้ 
๕. โครงการอบรมปลูกผัง
การด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง 
๖. โครงการอบรมปลูกฝัง
มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบ 
๗. โครงการอบรมปลูกฝัง
ความภาคภูมิใจ 
๘. โครงการอบรมปลูกฝัง
ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ 
 
 

ผู้อื่น 
๒. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป มีความมุ่งม่ันใน
การท างาน รักความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะ 
๓. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการมีจิตอาสา
และรับผิดชอบต่อสังคม 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนลาซาลสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 
๒. นักเรียนลาซาลมุ่งมั่นใน
การท างานรักความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะ 

๘๙.๐๑ มีวินัย 
๔. นักเรียนลาซาลร้อยละ 

๘๙.๐๖ ใฝุเรียนรู ้
๕. นักเรียนลาซาลร้อยละ 

๘๘.๖๒ อยู่อย่างพอเพียง 
๖. นักเรียนลาซาลร้อยละ 

๘๘.๗๒ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ 
รับผิดชอบการท างาน 

๗. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๘๘.๐๕ รักความเป็นไทย 

๘. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๘๘.๙๖ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการมีจิต
อาสาและรับผิดชอบต่อ
สังคม 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนลาซาลสามารถ

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี  
มีความรักชาติ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้  
และมีจิตสาธารณะ 

โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

 ๓. นักเรียนลาซาลทุกคนรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นจิต
อาสาและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

  

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

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนลาซาลร้อย
ละ ๘๕ ขึ้นไป ได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการที่จัดท า
ขึ้น 
- นักเรียนให้ความร่วมมือใน
การด าเนินงานตามโครงการที่
ก าหนด 
- โครงการบรรลุผลตาม
เปูาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนลาซาลเข้าร่วม

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๑.๓๘ มีคุณลักษณะเป็นผู้
มีคุณธรรมจริยธรรม 
- นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๘๙.๔๘ มีคุณลักษณะเป็นผู้
แสดงออกถึงการเป็นผู้มี
ความกตัญญูกตเวที 
- นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๐.๕๗ มีคุณลักษณะเป็นผู้
มีความเอ้ืออาทรเมตตา
กรุณา 

 
มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 

 
 



 โครงการกิจกรรมด้วยความ
ตั้งใจ นักเรียนแสดงออกเป็นผู้
มีคุณธรรม ความกตัญญูกร
เวทีต่อผู้มีพระคุณ แสดงออก
ถึงความเอ้ืออาทร เมตตา 
กรุณาต่อผู้อื่น 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนลาซาลเข้าร่วม
โครงการกิจกรรมด้วยความ
ตั้งใจ นักเรียนแสดงออกเป็น
ผู้มีคุณธรรมความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
แสดงออกถึงความเอ้ืออาทร 
เมตตา กรุณาต่อผู้อ่ืน  

๑๒. โครงการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนลาซาลร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป เข้าใจการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย รู้จักใช้
สิทธิเสรีภาพความเสมอภาค 
และหน้าที่ของตนเอง 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๘๗.๖๙ เข้าใจการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยรู้จักใช้
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาค และหน้าที่ของตนเอง 
 

 
มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๒  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 

โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนลาซาลทุกคนเข้าใจ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยรู้จักใช้สิทธิและ
หน้าที่ของตนเอง 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนลาซาลทุกคนเข้าใจ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยรู้จักใช้สิทธิ 
และหน้าที่ของตนเอง 

 

๑๓. โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนลาซาลร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป ตระหนัก รู้คุณค่าของ
วัฒนธรรมไทยได้ร่วมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมด้วยความเต็ม
เต็มใจเป็นแบบอย่างท่ีดี 
แนะน าโน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจ
ได้ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนลาซาลทุกคนรู้คุณค่า
ของวัฒนธรรมไทยท่ี
หลากหลายในสังคม สามารถ
ร่วมกิจกรรมและปรับตัวได้
อย่างกลมกลืนท้ังยังเป็น
แบบอย่างท่ีดีและสามารถ
แนะน า โน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจ
ได้ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๘๗.๕๕ ตระหนักรู้คุณค่าของ
วัฒนธรรมไทยได้ร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
ด้วยความเต็มใจ เป็น
แบบอย่างท่ีดี แนะน าโน้ม
น้าวผู้อื่นให้เข้าใจได้ 
 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนลาซาลทุกคนรู้
คุณค่าของวัฒนธรรมไทยท่ี
หลากหลายในสังคมสามารถ
ร่วมกิจกรรมและปรับตัวได้
อย่างกลมกลืนท้ังยังเป็น
แบบอย่างท่ีดีและแนะน าโน้ม
น้าวผู้อื่นให้เข้าใจได้ 

 
มาตรฐานคุณภาพ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี ๒  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ 



๑๔. โครงการอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนลาซาลร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ส่งแวดล้อม รู้คุณค่า 
เห็นประโยชน์และผลกระทบ
ของสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วม
โครงการและเป็นแบบอย่างที่
ดี ชักชวนเพื่อนร่วมรณรงค์ท า
กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๐.๕๔ มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้คุณค่า 
เป็นประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมโครงการและเป็น
แบบอย่างที่ดี ชักชวนเพื่อ
ร่วมรณรงค์หรือท ากิจ
กรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ 

โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)   
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนลาซาลทุกคนมี
จิตส านึกท่ีดีรู้คุณค่าช่วยดูแล
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน
จากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
สามารถแนะน า ชักชวน
เพ่ือนร่วมรณรงค์ได้ 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนลาซาลทุกคนมีจิตส านัก
ที่ดีในการช่วยดูแลและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมรู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติในการรักษา
ทรัพยากร สามารถแนะน า 
ชักชวนเพื่อนร่วมรณรงค์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
โครงการ / กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริมการ
ค้นคว้าของผู้เรียน 
๑.๑ กิจกรรมแสวงหา
ความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
และมีทักษะในการสืบค้น
ข้ อมู ลคว ามรู้ จ ากแหล่ ง
เรียนรู้ต่างๆ 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานจัด
กิจกรรมแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาครูผู้สอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เห็น
ความส าคัญและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาซึ่งมีผลท า
ให้ นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมี
ทักษะแสวงหาความรู้ มาใช้ใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้ตามศักยภาพ 
 

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม
แสวงหาความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
 พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๑๒ 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
มีนิ สั ย รั กการ อ่ านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว 

 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ สนองมาตรฐานการศึกษา 



(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ( เชิงปริมาณและคุณภาพ )
ของโครงการ/กิจกรรม 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ห้องสมุด 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักใฝุเรียนใฝุรู้ สามารถน า
ความรู้มาใช้ในการพัฒนาผล
การเรียน         ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานส่งเสริม
การใช้ห้องสมุด มีการ
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาข้อมูล
หนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลาย
เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระจัดกิจกรรมค้นคว้าหา
ความรู้จากห้องสมุดอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ และสามารถน าความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมการ
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดพบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดีคิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๒๐ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้ เ รี ย นมี ทั กษะ ในกา ร
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รั ก เ รี ย น รู้  แ ล ะ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
มีนิ สั ย รั กกา ร อ่ านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว 

๑.๓ กิจกรรมรักการอ่าน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมรักการอ่านใน
ช่วงเวลา ๗.๔๕-๘.๐๐น.
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินกิจกรรมรัก
การอ่านครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านจากหนังสือความรู้บทความ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้ เ รี ย นมี ทั กษะ ในกา ร
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รั ก เ รี ย น รู้  แ ล ะ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักใช้เวลาว่างในการ

มีการจัดช่วงเวลาให้นักเรียนได้
หยุดท ากิจกรรมเพ่ือ         
อ่านหนังสือในช่วงเวลา ๗.๔๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง



แสวงหาความรู้และน า
ความรู้มาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของ
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

– ๘.๐๐ น.อย่างสม่ าเสมอและ
เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านกับ
บริษัทนานมีบุ๊ค เป็นประจ าทุก
ปีท าให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน บันทึกเรื่องราวจากการ
อ่านสามารถน าทักษะความรู้
จากการอ่านมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมรักการ
อ่านพบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๙๒ 

จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว 

๒. โครงการพัฒนาทักษะ
ทางภาษา 
 ๒.๑ กิจกรรมส่งเสริม
ความ สามารถในการอ่าน
และสรุปประเด็นความรู้  

เชิงปริมาณ 
นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  ๙ ๐ 
ส า ม า ร ถ อ่ า น บ ท ค ว า ม 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ สรุปประเด็น
ความรู้ได ้
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้จากการ
อ่าน สามารถสรุปประเด็น
ความรู้ อีกทั้ งสามารถน า
ความรู้มา พัฒนาทักษะทาง
ภาษาของตน ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ     

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านและ
สรุปประเด็นการเรียนรู้
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างใน
การฝึกทักษะการอ่านข้อความ
บทความและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฝึก
ตั้งค าถามตอบค าถามสรุป
ประเด็นความรู้อย่างสม่ าเสมอ
ท าให้นักเรียนมีความรู้พัฒนา
ทักษะทางภาษาได้อย่างถูกต้อง  

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้ เ รี ย นมี ทั กษะ ในกา ร
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รั ก เ รี ย น รู้  แ ล ะ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งค าถาม
เ พ่ื อค้ น ค ว้ า ห าคว ามรู้
เพ่ิมเติม 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  สามารถน าทักษะความรู้ ไปใช้
ในการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของตนเองได้ 
 

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านและ
สรุปประเด็นความรู้ พบว่า การ

 



ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี  คิดเป็นร้อยละ 
๘๙.๑๐ 

๒.๒ กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืน 
 

เชิงปริมาณ 
นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๐ 
แลกเปลี่ ยนความรู้  และ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืนได้ 
เชิงคุณภาพ 
นั ก เ รี ยนมี ทั กษะ ในกา ร
แลกเปลี่ ยนความรู้  และ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จ า กการด า เ นิ น ง านกา ร
แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอด
ความรู้ เรื่องราว ประสบการณ์
สู่ผู้อ่ืน ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ถ่ า ยทอดความรู้  เ รื่ อ ง ร า ว 
ประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอ 
ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ทั ก ษ ะ ท า ง ภ า ษ า เ ต็ ม ต า ม
ศักยภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สั ม ฤ ท ธิ์ ผ ล ข อ ง ก า ร
ด าเนินงานตามกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอด
ความรู้ เรื่องราว ประสบการณ์
สู่ผู้อ่ืน พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๑๐ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้ เ รี ย นมี ทั กษะ ในกา ร
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รั ก เ รี ย น รู้  แ ล ะ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งค าถาม
เ พ่ื อค้ น ค ว้ า ห าคว ามรู้
เพ่ิมเติม 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม 
๓.๑ กิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
ในการเรียนรู้โดยใช้กระบวน 
การกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนน าความรู้จากการใช้
ทักษะกระบวนการกลุ่มมา
พัฒนาผู้เรียนของตนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานการ
เรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระเห็น
ความส าคัญของการน า
กระบวนการกลุ่มมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งมีผล
ท าให้นักเรียนได้พัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง และเกิดความ
สามัคคีในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้ เ รี ย นมี ทั กษะ ในกา ร
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รั ก เ รี ย น รู้  แ ล ะ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ 
เรียนรู้ ร่ วมกัน เป็นกลุ่ ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 



   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๓๖ 

๔. โครงการส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีมาใช้ ในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
๔ .๑  ง านส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ค้ น ค ว้ า ค ว า ม รู้ ท า ง
อินเทอร์เน็ต 
 

เชิงปริมาณ 
นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๐   
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตใน
การค้นคว้า 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตใน
การที่ เกิ ดประโยชน์และ
ศึกษาข้อมูลได้หลากหลาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานส่งเสริม
การค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต 
นักเรียนได้รับการส่งเสริมการ
ค้นคว้าหาข้อมูลได้หลากหลาย
ทางอินเทอร์เน็ต ครูผู้สอนได้
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้า
ทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ทันต่อ
ยุคโลกาภิวัตน์ และสามารถ
สื่อสารติดต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้ เ รี ย นมี ทั กษะ ในกา ร
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รั ก เ รี ย น รู้  แ ล ะ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ 
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการด าเนิน 
งานตามงานส่งเสริมการค้นคว้า
ความรู้ทางอินเทอร์เน็ต พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๔๔ 

 

๔.๒  กิจกรรมน า เสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการ ใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนใช้ เทคโนโลยี ได้
อย่ า งหลากหลายในการ
น า เ สนอ ได้ ถู ก ต้ อ ง แล ะ
เหมาะสมกับผลงาน 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานน าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 
นักเรียนได้รับการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับการน าเสนอ
ผลงาน ครูผู้สอนจัดกิจกรรม
การน าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีอย่างหลากหลายและ
สร้างสรรค์ ซึ่งท าให้นักเรียน
น าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้ เ รี ย นมี ทั กษะ ในกา ร
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รั ก เ รี ย น รู้  แ ล ะ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ 
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 



   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม
น าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีพบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๖ 
 
 
 

 
 
 

   กลยุทธ์ที ่๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา 
          ได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ความสามารถผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และ
สมเหตุสมผล  
๑.๑ กิจกรรมการอ่าน,  
คิดวิเคราะห์ 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถพัฒนาตนเองใน
ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามรถอ่านและคิด
วิเคราะห์ในเนื้อหาได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

ผลการด าเนินงาน 
      จากการด าเนินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์  ครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะการอ่านและ
การคิดวิเคราะห์อย่างสม่ าเสมอ 
นักเรียนได้เรียนรู้มีทักษะการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ และน า
ความรู้มาพัฒนาการเรียนของ
ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
      สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงาน พบว่า กิจกรรมการ
อ่าน คิดวิเคราะห์  มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๐๔ 

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

๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และเชื่อมโยงข้อมูล 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถวิเคราะห์  
เปรียบเทียบข้อมูลได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและเชื่อมโยง
ข้อมูล และสรุปความรู้ใหม่

ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
เชื่อมโยงข้อมูลครูผู้สอนจัด
กิจกรรมให้นักเรียนฝึกทักษะ
เปรียบเทียบข้อมูลและเชื่อมโยง
ข้อมูล ท าให้นักเรียนพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุก

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



ได้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 

อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
      สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงาน พบว่า กิจกรรมการ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
เปรียบเทียบและเชื่อมโยงข้อมูล 
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๕ 

 

๑.๓ กิจกรรมพัฒนา
ความคิดสู่องค์ความรู้ใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีการ
พัฒนาความคิดอย่างเป็น
ระบบจนสามารถสรุปองค์
ความรู้ได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถเรียนรู้
ทักษะการพัฒนาความคิดได้
อย่างถูกต้อง 
 

ผลการด าเนินงาน 
        จากการด าเนินงาน
พัฒนาความคิดสู่องค์ความรู้
ใหม่ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนปลูกฝังให้
นักเรียนน าความรู้เดิมมาสรุป
เป็นความรู้ใหม่ ท าให้นักเรียนมี
ความรู้และสามารถพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
      สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงาน พบว่า กิจกรรม
พัฒนาความคิดสู่องค์ความรู้
ใหม่ มีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๒๔ 

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

๑.๔ กิจกรรมวันภาษาไทย 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าใจ
และทราบถึงความเป็นมา
ของวันภาษาไทยและร่วม
กิจกรรม 
ในวันภาษาไทย 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานกิจกรรม  
วันภาษาไทยนักเรียนมีความ
เข้าใจและทราบถึงความเป็นมา
ของวันภาษาไทยให้ความส าคัญ 
กับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
ภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติไทย 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 เชิงคุณภาพ  
นักเรียนให้ความส าคัญ กับ
การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
และภูมิใจในเอกลักษณ์ของ
ไทย 
 

และร่วมกิจกรรมในวัน
ภาษาไทย 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมวันภาษาไทย มี
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

๑.๕ กิจกรรม Big book 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถท าชิ้นงานBig  
bookตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะในด้าน
สร้างสรรค์ผลงานได้ดี 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานกิจกรรม 
กิจกรรม Big book นักเรียน
สามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ทักษะในด้านสร้างสรรค์ผลงาน
ได้ดีสามารถท าชิ้นงาน Big  
book ตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรม Big book มีผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๖ 

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

๑.๖ กิจกรรมสมุดเล่มเล็ก 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถท าชิ้นงานสมุดเล่ม
เล็ก ตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะในด้าน
สร้างสรรค์ผลงานได้ดี 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
สมุดเล่มเล็กนักเรียนสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาทักษะในด้าน
สร้างสรรค์ผลงานได้ดีสามารถ
ท าชิ้นงาน สมุดเล่มเล็ก ตาม
หัวข้อที่ก าหนดได้ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมสมุดเล่มเล็ก มี
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๕ 

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

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการสร้างสรรค์
ความคิดประดิษฐ์ผลงาน 
๒.๑ กิจกรรมสัปดาห์

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถน าเสนอโดยใช้

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนกลุ่ม

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ  



วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ มี
ความสามารถในการ
น าเสนอโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัด
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่าง
หลากหลาย นักเรียนสามารถ
น าทักษะทางวิทยาศาสตร์มา
สร้างสรรค์ผลงาน แสดงความรู้
ความสามารถได้อย่าง
กว้างขวาง       
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ มีผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๐๔ 

คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
 

๒.๒ กิจกรรมสร้างสรรค์
ความคิดเพ่ือสังคม 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ให้
ความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรมสามารถคิด
ประดิษฐ์ผลงานและ
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ
อย่างสร้างสรรค์ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานที่มีประโยชน์ต่อ
สังคม 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานกิจกรรม 
สร้างสรรค์ความคิดเพ่ือสังคม  
นักเรียนสามารถด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและ
รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวมและ
นอกจากนี้นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์
ต่อสังคมและน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างสรรค์ผลงานและ
กิจกรรมเพ่ือสังคมได้ถูกต้อง
เหมาะสม รวมถึงได้รับการ   
ฝึกและพัฒนาตนเองในเรื่องราว  

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  สร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์
ต่อส่วนรวม มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคมตามความถนัด
และความสามารถของตนอย่าง
สม่ าเสมอ   
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมสร้างสรรค์
ความคิดเพ่ือสังคม  มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็น

 



ร้อยละ ๘๓.๐๔ 

๒.๓ กิจกรรมสร้างสรรค์
ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ๘๐สามารถ
น าเสนอวิธึคิด ได้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความสามารถใน
การน าเสนอผลงานด้วยวิธี
ของ 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
สร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือ
ใช้ผู้เรียนสามารถน าเสนอ
ผลงานได้อย่างสร้างสรรค์และ
เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม ท าให้สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง
หลากหลาย และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และ
รู้จักการคิดแก้ปัญหาการ
วางแผนในการท างานมีระบบ
ขั้นตอนที่ถูกต้อง เนื่องจาก
ผู้เรียนรู้จักช่างสังเกตคิด
วิเคราะห์ในการเลือกใช้วัสดุ
เหลือใช้มาสร้างผลงานอย่าง
เหมาะสมและสามารถน าวัสดุ
เหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดผล  
งานชิ้นใหม่ที่มีประโยชน์ได้    

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมสร้างสรรค์
ความคิดเพ่ือสังคม  มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๘๔ 

 

๓. โครงพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 
๓.๑ กิจกรรมประกวด  ๑ 
โครงงาน ๑ ห้องเรียน 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถจัดท าโครงงาน ๑ 
โครงงาน ๑ ห้องเรียนได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนทุกคนที่จัดท า
โครงงานได้รับประสบการณ์
ในการท างาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
กิจกรรมประกวด  ๑ โครงงาน 
๑ ห้องเรียนพบว่าผู้เรียน 
สามารถน าความรู้จากกิจกรรม
โครงงาน ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
เนื่องจากเห็นความส าคัญและ
สามารถ น าความรู้ที่ได้จากการ
ค้นคว้า มาจัดท าโครงงานได้ 

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



อีกท้ังสามารถสืบค้นข้อมูลที่
สนใจและจัดท าในรูปแบบของ
โครงงานอย่างถูกต้องและ
น าเสนอ โครงงานได้อย่าง
ถูกต้อง และน่าสนใจ กิจกรรมนี้
ส่งผลให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม อย่างหลากหลาย ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย  
  

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมประกวด  ๑ 
โครงงาน ๑ ห้องเรียน มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๓.๔๔ 

คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓.๒. กิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าใจ
หลักการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถน าโครงงาน
มาใช้เพ่ือการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานนักเรียน 
สามารถหาแนวทางการเรียนรู้
ด้วยโครงงานน าไปใช้ได้กับทุก
วิชาในทุกๆกลุ่มสาระรวมถึง
การได้รับประโยชน์จากการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน และ
สามารถน ากระบวนการเรียนรู้
ด้วยโครงงานมาศึกษางานที่
ตนเองสนใจส่งผลให้นักเรียน
สามารถน าผลจากการเรียนรู้
ด้วยโครงงานไปใช้ได้ดีใน
ชีวิตประจ าวัน และตระหนักรู้
และเห็นถึงความส าคัญของ 
การเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน มีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 

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



๘๓.๑๖ 

๓.๓. กิจกรรมวิเคราะห์
ข่าวและเหตุการณ์ส าคัญ 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
การศึกษาข่าวและเหตุการณ์
ปัจจุบันได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถวิเคราะห์
ข่าว สรุปใจความส าคัญและ
แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น
ของข่าวได้ 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
วิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์
ส าคัญนักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการอ่านข่าว
และเหตุการณ์ส าคัญ ไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะใน
การสืบค้นวิเคราะห์ข่าวและ  

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  เหตุการณ์ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ
ซึ่งข่าวและเหตุการณ์ส าคัญจาก
หนังสือ หรือ สื่ออ่ืนๆมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา ใน
หลักสูตร และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ยังท าให้นักเรียนมี
ความสนใจในการอ่านข่าว 
วิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์
ส าคัญ ตลอดจนรู้จักตั้งค าถาม
จากข่าว เหตุการณ์ส าคัญ 
หนังสือ บทความและสิ่งพิมพ์ 
ต่าง ๆ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน มีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๓๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
ก าหนดเปูาหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๓. โครงพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 
๓.๔. กิจกรรมค่ายวิชาการ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๘  ให้
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายวิชาการ  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการเข้าค่ายวิชาการ 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานกิจกรรมค่าย
วิชาการนักเรียนมีทักษะ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้าง
ผลงานอย่างหลากหลาย 
นักเรียนได้รับประโยชน์ และ
เห็นถึงความส าคัญ และคุณค่า

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 



และสามารถน าทักษะต่าง ๆ 
ไปปรับในใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

ของการจัดค่ายวิชาการ เป็น
อย่างดี ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน 
อีกท้ังน าความรู้ในการเช้าค่าย
วิชาการมาพัฒนาการเรียน     

ก าหนดเปูาหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัด
กิจกรรมและน าเสนอ ผลงาน
วิชาการมีความเหมาะสม 
 

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมค่ายวิชาการ มี
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๔ 

 

๔. โครงการส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔.๑. กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์
  
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๗๕ ได้รับ
การพัฒนาด้านการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการ
โดยผ่านกระบวนการเรียน
การสอบและการท าชิ้นงาน
ใบงนสรุปผล 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามรถสร้าง
ผลงานที่แสดงถุงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนินงาน 
      จากการด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์นักเรียนได้ฝึก 
การส ารวจค้นคว้าข้อมูลเพื่อ 
การจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
เป็นระบบ ขั้นตอนท าให้
นักเรียนรู้จักการน าความรู้จาก
ข้อมูล 
ต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเองพร้อมกับรู้จักการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
 สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี คิด
เป็นร้อยละ ๘๓.๘๔ 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔.๒. กิจกรรมสร้างผลงาน
จากการเรียนรู้ 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถสร้างผลงานจาก
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสรุปความรู้และ
สร้างผลงานจากการเรียนรู้
ได้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
สร้างผลงานจากการเรียนรู้  
นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาทักษะของตนเอง
ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน 
ซึ่งท าให้นักเรียนสามารถสร้าง 
หรือประดิษฐ์ชิ้นงานขึ้นได้ตาม
ความคิด และตามศักยภาพของ
ตนเองและสร้างความภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเองอีกด้วย 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมสร้างผลงานจาก
การเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๘๓ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
 
 

๔.๓. กิจกรรมน าเสนอ
ผลงาน 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
น าเสนอผลงานตามล าดับ
ขั้นตอนได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีความกล้าแสงออก 
มีความภาคภูมิใจกับผลงาน
ของตนเองและน าเสนอ
ผลงานได้อย่างดี 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
น าเสนอผลงาน นักเรียนมี
ทักษะความสามารถและกล้า
แสดงออกในการน าเสนอ
ผลงานของตนเอง และเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองอย่าง
ยิ่ง 
 

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมน าเสนอผลงาน 
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๐ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

 
กลยุทธ์ที่  ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๑. โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถตาม
หลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๑.๑ งานพัฒนาความรู้
ความสามารถของ             
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เกิดทักษะและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเอง สามารถอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และให้เหตุผล
ในแต่ละกลุ่มสาระได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานพัฒนา
ความรู้ความสามารถของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับศักยภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งนักเรียน
ทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ซึ่งมี
ผลท าให้นักเรียนมีทักษะและ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถน า
ความรู้มาพัฒนาตนเองได้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานพัฒนาความรู้
ความสามารถของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๘๑.๑๑ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 
 

๑. โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถตาม
หลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๑.๒ กิจกรรมสอนเสริม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
    

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนที่ไม่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพก่อนเรียน 
– หลังเรียน ได้รับการสอน
เสริม 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินงานสอนเสริม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัง
การประ เมินผลการสอบก่อน
เรียน  ส ารวจนักเรียนที่ได้รับ
การสอนเสริม ปรับกระ บวน
การเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐาน
ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
รายวิชา สามารถน าความรู้
มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประเมินผลการสอบหลัง
เรียนอีกครั้ง พบว่านักเรียนทุก
คนมีความรู้พ้ืนฐานผ่านเกณฑ์
การประเมินตามรายวิชา 
นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ดียิ่งขึ้น  
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน

 



ตามกิจกรรมสอนเสริมตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๒ 

๑. โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถตาม
หลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๑.๓ กิจกรรมการแข่งขัน
ทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม         
การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการทุกกิจกรรมตาม
ความรู้ความสามารถ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพ 
 

 ผลการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินงานการแข่งขัน
ทางวิชาการ ครูผู้สอนได้จัด
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาการท้ังในสถานศึกษาและ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
นักเรียนได้แสดงความสามารถ
และร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในทุกกลุ่มรายวิชา ซึ่งมี
ผลท าให้นักเรียนได้น าความรู้มา
พัฒนาตนเองและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
 

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการ พบว่า การด าเนินงาน
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี     
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๘ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๒.๑ งานส่งเสริม
สมรรถนะของผู้เรียนตาม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
        
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
สมรรถนะในด้านการเรียน
ตามกลุ่มสาระและเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
และมีผลประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและ
มีผลการเรียนดีขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานส่งเสริม
สมรรถนะของผู้เรียนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะของ
ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ ท าให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้าน
วิชาการ และมีความรู้ความ 
สามารถในด้านการเรียนดีขึ้น 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ส่งเสริม สมรรถนะของผู้เรียน
ตามตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
พบว่า การด าเนินงานมี

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 



ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๘๑.๖๐ 

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับ           
การส่งเสริมในด้านการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนสื่อความ 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานประเมินผล
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน  ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ
จัดกิจกรรมประเมินผลการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียนอย่าง
สม่ าเสมอ นักเรียนได้มีทักษะ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน สามารถน าความรู้มาใช้
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ประเมินผลการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน  

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๗๙.๕๒ 

 

๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๒.๓ กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน  
 
 
        
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๕ มี
ความสามารถในการอ่าน
อย่างถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนตระหนักใน
ความส าคัญและเห็นคุณค่า
ของการอ่าน และสามารถ
น าทักษะการอ่านมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระเห็น
ความส าคัญจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านอย่าง
สม่ าเสมอ ท าให้นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่าน มีทักษะการอ่านได้
ถูกต้องตามหลักภาษา สามารถ
น าความรู้มาใช้ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตน
ให้สูงขึ้น 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตาม  กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน พบว่า 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 



การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๘๑.๓๖ 

๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๒.๔ กิจกรรมส่งเสริม
ความ สามารถในการคิด
วิเคราะห์ 
 
    

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ประสบ
ผลส าเร็จในการฝึกคิด
วิเคราะห์ 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานส่งเสริม
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระเห็นความส าคัญจัด
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ท าให้
นักเรียนน าทักษะการคิด
วิเคราะห์มาใช้ในการพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนตระหนักใน
ความส าคัญและเห็นคุณค่า
ของกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เพ่ือเป็น                          
การพัฒนาการเรียนของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตาม  กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๘ 

 

๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๒.๕ กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถใน                   
การเขียน  
 
 
        
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความ 
สามารถ ในการเขียนของ
ผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าของงานหรือกิจกรรม
ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การเขียนของผู้เรียน ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้าน
การเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานส่งเสริม
ความสามารถในการเขียน 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระเห็น
ความส าคัญในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถในการ
เขียน ซึ่งนักเรียนสามารถน า
ความรู้ด้านทักษะการเขียนที่
ถูกต้องมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตาม  กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถใน                   

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเขียน พบว่า การด าเนินงาน
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี     
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๖ 
 
 
 

 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดี
ของการสอบระดับชาติ 
๓.๑ กิจกรรมสอนเสริม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้    
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ
การพัฒนาการด้านการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระเต็ม
ตามศักยภาพตน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาผล
การเรียนของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานการสอน
เสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จัดกิจกรรมสอนเสริมโดย
ใช้สื่อการสอนอย่างหลากหลาย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
ซึ่งมีผลท าให้นักเรียนมีทักษะใน
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ และ
สามารถน าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตาม  กิจกรรมสอนเสริมตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๘๐.๒๓ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานติวความรู้สู่ 
O-NET และ NT  ครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม
ติวความรู้สู่ O-NET และ NT 
อย่างสม่ าเสมอ ท าให้นักเรียนมี
ความพร้อมด้านทักษะความรู้ 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔ 
ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 



  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตาม  กิจกรรมติวความรู้ สู่     
O – NET และ NT พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    กลยุทธ์ที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดี 
                  ต่ออาชีพสุจริต  



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาทักษะ
การท างาน 
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กลุ่ม  

 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ ๘๐ มีทักษะใน
การเรียนรู้โดยใช้กระบวน 
การกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนน าความรู้จาก
การใช้ทักษะกระบวนการ
กลุ่มพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม นักเรียนมี
ทักษะความสามารถและกล้า
แสดงออกในการน าเสนอ
ผลงานของตนเอง และเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองอย่าง
ยิ่ง 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม มี
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๙ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
 
 

๑. โครงการพัฒนาทักษะ
การท างาน 
๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดท าโครงงาน  
 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดท าโครงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนมีทักษะการท า
โครงงาน 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดท าโครงงาน 
นักเรียนมีทักษะความสามารถ
และกล้าแสดงออกในการท า
โครงงานและน าเสนอผลงานของ
ตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองอย่างย่ิง 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมส่งเสริมการจัดท า
โครงงาน มีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 
๘๒.๙๔ 
 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการวางแผน           
การท างานอย่างเป็นระบบ 
๑.๓ กิจกรรมการปรับปรุง
และพัฒนางาน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
การคิดและการแก้ปัญหา
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน

ผลการด าเนินงาน 
ได้มีการชี้แจงการด าเนินงานใน
การปรับปรุงและพัฒนางานให้
บุคลากรได้มีโอกาสในการแสดง

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ



 
 
 
 
 
 
 

อย่างเป็นระบบ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถปรับปรุง 
พัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบ  

ความคิดเห็นและในการ
แก้ปัญหาพัฒนางานให้เป็น
ระบบโดยเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการคิดและสามารถรู้จัก
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการปรับปรุงและ
พัฒนางาน พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๒ 

ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 

๒. โครงการส่งเสริมการ
ท างานและมุ่งม่ันพัฒนา
งาน 
๒.๑ งานแสดงผลงาน
นักเรียน 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ   
   นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
แสดงผลงานทางวิชาการ
ออกสู่สาธารณชน 
เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนได้แสดงออกให้
บรรลุเปูาหมายในการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพและ
ทักษะความสามารถใหม่ๆ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานแสดงผล
งานนักเรียน  ครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ นักเรียนน าความรู้
ความสามารถโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์และการกล้า
แสดงออกจัดแสดงผลงาน
นักเรียน ซึ่งมีผลท าให้นักเรียน
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
อีกท้ังยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
อีกด้วย 
 
 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
ท างานอย่างมีความสุข
มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
แสดงผลงานนักเรียน  พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๘๑.๑๓ 

 

๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามความถนัดของ
ผู้เรียน 
 

เชิงปริมาณ    
   นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
เรียนวิชาที่ตรงความรู้
ความสามารถและความ
ถนัด  

ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความ
ถนัดของผู้เรียน ครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระจัดกิจกรรมการเรียน

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ



เชิงคุณภาพ   
  นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในวิชาที่เรียน
และสามารถตอบสนอง
เปูาหมายของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

อย่างหลากหลายให้ผู้เรียน
สามารถเลือกตามความถนัด มี
ผลท าให้นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้และความสามารถในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความ
ถนัดของผู้เรียน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตามความถนัดของผู้เรียน 
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๘๑.๓๙ 

อาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
ท างานอย่างมีความสุข
มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 
 
 
 
 
 
 

๒.โครงการส่งเสริม          
การท างานและมุ่งมั่น
พัฒนางาน 
๒.๓ กิจกรรมนิทรรศการ
ทางวิชาการ  
      
 

เชิงปริมาณ   
   นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
แสดงผลงานทางวิชาการ
ออกสู่สาธารณชน 
  

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานนิทรรศการ
ทางวิชาการ ครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ปรับรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดง
ความสามารถและน าเสนอ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนได้แสดงออกซ่ึง
ความรู้และทักษะ
ความสามารถใหม่ๆต่อสังคม
และเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

ผลงานในรูปแบบต่างๆ ผ่าน
นิทรรศการทางวิชาการ ซึ่งมีผล
ท าให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ 
ความสามารถในเชิงทักษะ 
ความคิดสร้างสรรค์ อีกท้ังยังได้
น าเสนอผลงานสู่หน่วยงาน
ภายนอกด้วย 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมนิทรรศการทาง
วิชาการ พบว่า การด าเนินงาน
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน เกณฑ์ดี คิด
เป็นร้อยละ ๘๒.๑๖ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
ท างานอย่างมีความสุข
มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 
 

๓. โครงการร่วมคิด            
ร่วมท า 
๓.๑ กิจกรรมการส่งเสริม

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ให้               
ความสนใจและได้รับการ

ผลการด าเนินงาน 
ผลจากการด าเนินการกิจกรรม 
นักเรียนได้รับความรู้จากการ

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 



การท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับความรู้จาก
กระบวนการการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการกลุ่มและมี
ความสามัคคีในการท างาน
เป็นทีม 
 

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ท าให้นักเรียนเกิดความสามัคคี
ในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและ
มีทักษะกระบวนการที่หลาก 
หลายในการท างานเป็นทีม 
 

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการส่งเสริมการ
ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๘๑.๙๑ 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
ท างานในรูปแบบ
ประชาธิปไตย 
 
 
        
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้การด าเนินชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยและน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินกิจกรรมงาน
ส่งเสริมการท างานในรูปแบบ
ประชาธิปไตย   นักเรียนได้
แสดงถึงบทบาทส าคัญของ
ความเป็นประชาธิปไตย  มีการ
ปลูกฝังให้นักเรียนใช้สิทธิ  
หน้าที่  และเรียนรู้แนวทางการ
ปฏิบัติตนภายใต้ระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการส่งเสริมการ
ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  
พบว่าการด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๒๔ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. โครงการลูกเรียนรู้ ครู 
และพ่อแม่ช่วยส่งเสริม 
๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพสุจริต 
 

เชิงปริมาณ    
   นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี 
มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถเลือกอาชีพ
ประกอบอาชีพสุจริต 

ผลการด าเนินงาน 
ได้จัดระบบการท างานและ
ปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้โดยมี
การชี้แจงวิธีการท างานให้ครูทุก
คนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องท า

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ



 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ    
   นักเรียนมีเจตคติที่ดีและ
สามารถเลือกประกอบ
อาชีพสุจริตได้ 

 
 

ให้การบริหารงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพสุจริต พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๖ 

อาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔.๒ กิจกรรมน าเสนอ
ประโยชน์และความส าคัญ
ของอาชีพ 
 
 
        
 
 
 

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

ผลการด าเนินงาน 
หัวหน้าฝุายวิชาการได้มีการ
ชี้แจงให้บุคลากรรับทราบ
ขั้นตอนการติดตามการ
ปฏิบัติงานโดยมีการติดตามการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
สามารถแก้ปัญหาในการท างาน
ได้ทันทีท าให้มีการพัฒนางานได้
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมน าเสนอประโยชน์
และความส าคัญของอาชีพ 
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๐๘ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
 
 
 
 
 
 

๔. โครงการลูกเรียนรู้ ครู 
และพ่อแม่ช่วยส่งเสริม 
๔.๓ กิจกรรมแนะแนว
อาชีพ 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ    
   นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการ
แนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ   
   นักเรียนได้รับข้อมูล
สารสนเทศด้านการแนะแนว
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ใน
การศึกษาต่อตรงตามความรู้ 
ความสามารถและประกอบ

 ผลการด าเนินงาน 
ได้มีการชี้แจงการด าเนินงาน
พัฒนางานให้บุคลากรได้มี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
และในการแก้ปัญหาพัฒนางาน
ให้เป็นระบบโดยเน้นให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการคิดและสามารถ
รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน

มาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง



อาชีพได้ตรงตามสาขาที่
ตนเองถนัด และได้ศึกษาต่อ
ตรงตามความรู้ความสามารถ 
และประกอบอาชีพได้ตรง
ตามสาขานั้น 

ตามกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๔๐ 

สนใจ 
 

  กลยุทธ์ที่ ๗  ส่งเสริมครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้ปฏิบัติงานเต็ม
ศักยภาพ 
 
 

เชิงปริมาณ  
  ครูร้อยละ ๘๕ได้รับการ
พัฒนา ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้และมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
เชิงคุณภาพ 
๑.ครูสามารถวิเคราะห์
สภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ท าวิจัยในชั้นเรียน ใช้ผลเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา การ
จัดการเรียนการสอน 
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและสามารถใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ร่วมกับสื่อเทคโนโลยี 
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
๒.ครูสามารถวัดและ
ประเมินผล โดยเน้น
พัฒนาการ ด้วยวิธีการ
หลากหลายตรงตาม
เปูาหมายของกิจกรรมและ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
   ครูร้อยละ ๘๗.๘o ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย                       
เชิงคุณภาพ                                    
ครูสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
                                                               
 
 

มาตรฐานที่ ๗  
   ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๑ กิจกรรมนิเทศครูให้
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
วิชาการและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ กิจกรรมนิเทศครูในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และน าผลไป
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓ กิจกรรมนิเทศรูในการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ สามารถ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้ตรง
ตามเปูาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
  ครูมีความรู้และสามารถน า
ความรู้ไปจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับเปูาหมายการ
พัฒนาผู้เรียน 
เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ มีทักษะการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และสามารถน าผลไปพฒันา 
 เชิงคุณภาพ 
  ครูสามารถน าผลการ
วิเคราะห์มาจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมกับวัยและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
 
เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ มีทักษะใน
การจัดการเรียนการสอนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างของ
ผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 เชิงปริมาณ 
   ครูร้อยละ ๙o.๘๘ ได้รับการ
นิเทศให้มีความรู้ความเข้าใจ
เปูาหมายคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตร  
 เชิงคุณภาพ 
    ครูสามารถก าหนดเปาูหมาย
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและจัดการ
เรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ทางวชิาการและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
เชิงปริมาณ 
   ครูร้อยละ ๙o.๘๑ ได้รับการ
นิเทศให้มีความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์สภาพผู้เรียนเปน็
รายบุคคล  
เชิงคุณภาพ    
    ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียน
และใช้ผลเป็นข้อมูลพฒันาในการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามสภาพ
ความแตกต่างกัน 
เชิงปริมาณ 
   ครูร้อยละ ๘๙.๔๓  ได้รับการ
นิเทศและศึกษาหลักสูตรของ
สถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้
และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์
เชิงคุณภาพ 
   ครูสามารถออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ เลือกวิธีสอน สื่อ วิธี
วัดผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนดา้น
สติปัญญาโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวบ่งชี้ ๗.๑ 
ครูมีการก าหนดเปูาหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งดา้น
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ ๗.๒ 
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ ๗.๓ 
  ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสตปิัญญา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๑.๔ กิจกรรมนิเทศครูให้
ใช้สื่อเทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๕  กิจกรรมนิเทศครูให้
วัด -ประเมินผล ที่เน้น
พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๖ กิจกรรมนิเทศครูใน
การให้ค า ปรึกษาแก้ไข
ปัญหาการเรียนและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕ 
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
  แหล่งการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 
 
เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕ มี
ความรู้ความเข้าใจวิธีวัด-
ประเมินผลอย่างหลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนสามารถน า
ความรู้มาพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้
ความสามารถในการให้
ค าปรึกษาและแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
 

 เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๘.๙๘ ศึกษา
หลักการใช้สื่อและเลือกใช้ได้
สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา 
เชิงคุณภาพ 
  ครูใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ
เทคโนโลยี ตลอดจนน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ และปลูก
จิตส านึกของผู้เรียนให้เห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
เชิงปริมาณ                        
ครูร้อยละ ๙o.๙๓ ได้รับความรู้
และเข้าใจวิธีวัดและประเมินผล            
เชิงคุณภาพ                              
ครูสามารถพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลเลือกใช้วิธีประเมินผล
ผู้เรียนอย่างหลากหลายให้
สอดคล้องกับเปูาหมายและ
ความแตกต่างของผู้เรียนเพ่ือ
แสดงถึงพัฒนาการ
ความก้าวหน้าของผู้เรียน  
 
เชิงปริมาณ 
   ครูร้อยละ ๙o.๖o   ศึกษา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลท าให้
เข้าใจสภาพปัญหาของผู้เรียน  
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๔ 
  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ ๗.๕ 
ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ้งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ ๗.๖ 
ครูให้ค าแนะน าค าปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 เชิงคุณภาพ 
  ครูสามารถช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้พัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอย่างถูกต้อง 

เชิงคุณภาพ 
   ครูใช้ความรู้ความสามารถใน
การให้ค าปรึกษาแนะน า 
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องแก้ไข
ปัญหาด้านการเรียนและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนให้

 



ด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมี
คุณภาพ 

๑.๗ กิจกรรมนิเทศครูให้
ศึกษาวิจัยพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และน าผลไป
ปรับการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๘ กิจกรรมส่งเสริมครูให้
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอน
เต็มความสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕ ศึกษาวิจัย
ผู้เรียนและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอบ 
  เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนสามารถจัด
กระบวน การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน
และบรรลุตามเปูาหมาย
พัฒนา 
 
เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕ ได้รับ
การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในวิชาที่สอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนสามารถใช้ความรู้
ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนบรรลุ
เปูาหมายที่ก าหนด 

เชิงปริมาณ 
    ครูร้อยละ ๘๙.๔๘  มีความรู้
ความสามารถในการศึกษาวิจัย
ผู้เรียนอย่างถูกต้อง 
 เชิงคุณภาพ                         
ครูสามารถท าการวิจัยในชั้น
เรียนและน าผลเป็นข้อมูล
พัฒนาปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้บรรลุตาม
เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   ครูร้อยละ ๘๘.๘o มีความรู้
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนในวิชาที่รับ
มอบหมาย  
เชิงคุณภาพ 
    ครูสามารถใช้ความรู้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ที่ตนสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๗ 
ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอน 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ ๗.๙ 
ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
เต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๙ กิจกรรมประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่าง
ถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ 
  ผลการประเมินมีความ
ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่
น าไปใช้วางแผนพัฒนา
บุคลากรได้ตรงเปูาหมาย 
 

เชิงปริมาณ 
   ครูร้อยละ ๘๗.๘o รู้บทบาท
หน้าที่ภาระงานอย่างถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ                        
ครูสามารถปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่เต็มความสามารถ  
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๙ 
ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
เต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 
 



๒. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและการเป็น 
สมาชิกท่ีดีของลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้
ความเข้าใจ รู้บทบาทหน้าที่
ความเป็นครูตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู ปฏิบัติ
ตามจิตตารมณ์ของคณะ
ลาซาลและประพฤติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดี 
เชิงคุณภาพ 
  ๑. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  
เลื่อมใสศรัทธาในศาสนา
และประพฤติปฏิบัติตนเป็น  
แบบอย่างที่ดี โดยยึดมั่นใน 
จิตตารมณ์ลาซาล 
  ๒. ครูสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทของตน 
อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ มีความ
ศรัทธาในวิชาครูและศาสนา
ที่ตนนับถือ                                           
 

เชิงปริมาณ 
   ครูร้อยละ ๙๑.๕๙ ได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 เชิงคุณภาพ 
 ครูรักและศรัทธาใน
จรรยาบรรณ วิชาชีพ ปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดี  ตระหนักใน
จิตตารมณ์คณะลาซาล และเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘  
  ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

เชิงปริมาณ                         
ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้ด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
ถูกต้อง                           
เชิงคุณภาพ                         
ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาครู 
สามารถปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
    ครูร้อยละ ๙๑.๖๙   มี
ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างถูกต้อง  
เชิงคุณภาพ 
    ครูเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด และเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ศิษย์ 
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘ 
(เกณฑ์ ๗.๘.๑ ) 
  ครูปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณอย่าง
เคร่งครัดสม่ าเสมอ
สามารถจัดประสบการณ์
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและส่งเสริมให้
ผู้เรียนรายบุคคล พัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
 

๒.๒ กิจกรรมนิเทศครูใหม่ 
“รู้รัก รู้สามัคคี ทุกคนมีจิต
ตารมณ์ลาซาล” 
 
 

เชิงปริมาณ 
 ๑.จัดให้มีการนิเทศ
บุคลากรเข้าใหม่ทุกปี
การศึกษาและเสริมสร้าง
แนวทางปฏิบัติงานตามจิต

เชิงปริมาณ 
   ครูใหม่ร้อยละ ๙๒.o๖ รู้
บทบาท หน้าที่ความเป็นครู 
เข้าใจจิตตารมณ์คณะลาซาล 
เชิงคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘  
  ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารมณ์ของคณะลาซาลใน
ทิศทางเดียวกัน 
 ๒.ร้อยละ ๘๕ ของบุคลากร
เข้าใหม่สามารถปฏิบัติตนใน
ฐานะสมาชิกท่ีดีของลาซาล
อย่างเหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรเข้าใหม่มีความรู้
ความเข้าใจการจัดการศึกษา
ตาม 
จิตตารมณ์คณะลาซาลและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

   ครูสามารถปฏิบัติงานโดยน า
หลักคุณธรรมของท่านนักบุญ
ยวงเป็นแนวทางในการท างาน
ได้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒.๓ กิจกรรมส่งเสริม
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาและสาธารณะ
กุศล 
 

เชิงปริมาณ 
  บุคลากรร้อยละ ๘๕ เข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและ
สาธารณะกุศลด้วยความ
ศรัทธา 
เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม เลื่อมใสในศาสนา 
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
และบ าเพ็ญตนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคม 
 

เชิงปริมาณ 
   ครูร้อยละ  ๙๒.๖๖  มีความ
เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาที่ตน 
นับถือและมีจิตสาธารณะ เข้า
ร่วมกิจกรรมศาสนาและ
สาธารณะกุศล 
เชิงคุณภาพ 
   ครูปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
และสาธารณะกุศล ด้วยความ 
เต็มใจและด้วยใจศรัทธา 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ตัวบ่งชี้ ๗.๘  
  ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 

๒.๔ กิจกรรมรวบรวมผล
คะแนนo-netและน าผล
เป็นข้อมูลพัฒนาครู 

เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษารวบรวมผล
คะแนนo-net ทั้ง๘กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อย่าง
ครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ 
  คะแนนo-netมีความถูก
ต้องใช้เป็นข้อมูลวางแผน
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ 
  การรวบรวมคะแนน o-net 
จัดท าได้อย่างครบถ้วนทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระ ครูผู้สอนร้อยละ 
๘๙.๙๔สามารถน าข้อมูลไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้  
เชิงคุณภาพ 
   ข้อมูลทั้ง ๘ กลุ่มสาระ มี
ความ ถูกต้อง ครูผู้สอนสามารถ
วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มี

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



เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓.โครงการเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่บุคลากร 

เชิงปริมาณ 
 ๑. ครูร้อยละ ๘๕ มีความพึง
พอใจในสวัสดิการท่ี
สถานศึกษามอบให้ 
 ๒. โรงเรียนจัดสวัสดิการ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่
บุคลากรทุกคน ทุกปี
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. ครูเกิดขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างเต็มศักยภาพ 
 ๒. ครูเกิดความรัก ความ
ศรัทธาและร่วมมือกันพัฒนา
คุณภาพขององค์กรให้มี
มาตรฐานคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๙๒.๒๖ พึงพอใจท่ี
ได้รับรางวัลในวันไหว้ครู ได้รับ
สวัสดิการท่ีสถานศึกษาจัดให้
อย่างเหมาะสมและหลากหลาย 
พอใจการจัดเลี้ยงในเทศกาลหรือ
โอกาสส าคัญและตระหนักถึงการ
ส่งแสริมให้ครูได้รับรางวัลหรือ
เกียรติคุณจากหน่วยงานนอก
สถานศึกษา                       
เชิงคุณภาพ                                                 
ครูเกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา
องค์กรให้เจริญก้าวหน้า 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ กิจกรรมมอบรางวัล
แก่ครูในวันไหว้ครู 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ พึงพอใจใน
สวัสดิการท่ีสถานศึกษาจัดให้ 
เชิงคุณภาพ 
  ครูเกิดขวัญก าลังใจและ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
   ครูร้อยละ ๙๑.๙๑ พึงพอใจท่ี
สถานศึกษา มอบรางวัลแก่ครท่ีู
ปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา    
ไม่สาย ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
จนครบ ๑oปี, ๒oปี, ๓oปี,๓๕ปี
และปฏิบัติงานจนครบวัยเกษียณ 
ในวันไหว้ครู  
เชิงคุณภาพ 
   ครูที่ได้รับรางวัลเกิดความ
ภูมิใจ/เกิดขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เปน็แบบอย่างทีด่ีแก่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เพื่อนร่วมงาน เปน็กิจกรรมที่
เสริมสร้างความรักความผูกพนั
และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร  

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓.๒ กิจกรรมมอบ
สวัสดิการแก่บุคลากรใน
รูปแบบหลาก หลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๓ กิจกรรมจัดงานเลี้ยง
ฉลองใน 
โอกาสและ 
เทศกาลส าคัญท้ังภายใน
และภายนอก สถานศึกษา 
 
 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ  ๘๕ พึงพอใจ
ในสวัสดิการที่สถานศึกษา
จัดให้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
เชิงคุณภาพ 
  ครูเกิดขวัญก าลังใจและ
สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
                                                                                                                                      
เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ พึงพอใจใน
งานเลี้ยงที่จัดตามเทศกาล
และโอกาสส าคัญ 
เชิงคุณภาพ 
  งานเลี้ยงจัดได้อย่าง
เหมาะสมสร้างความสุขและ
ความพึงพอใจให้แก่บุคลากร
ทุกฝุาย 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
   ครูร้อยละ ๙๒.๒๖ พึงพอใจ
ในสวัสดิการที่สถานศึกษาให้
อย่างหลากหลาย เช่น ขึ้น
เงินเดือน   ให้โบนัสประจ าปี   
ท าประกัน                  
อุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                                   
มอบเครื่องแบบ มอบเงิน
สงเคราะห์ฌาปนกิจบุพการี /     
คู่สมรส ให้ทุนการศึกษา
สนับสนุนการเพิ่มวุฒิ ฯลฯ   
เชิงคุณภาพ 
   ครูมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
และเกิดขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
เต็มก าลังความสามารถ  
 
เชิงปริมาณ 
   ครูร้อยละ ๙๓.o๒ พึงพอใจ
ในงานเลี้ยงที่จัดตามเทศกาล
และโอกาสส าคัญ  
เชิงคุณภาพ 
  งานเลี้ยงที่จัดทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาจัดได้อย่าง
เหมาะสมสร้างความสุขและท า
ให้บุคลากรเกิดขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓.๔ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานนอก
สถาน ศึกษา 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ พึงพอใจใน
กิจกรรมที่ส่งเสริมครูให้
ได้รับรางวัลจากการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
เชิงคุณภาพ 
  ๑. ครูผู้ได้รับรางวัลเกิด
ความภูมิใจในผลงานและมี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
  ๒. ผลของการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือน
ร่วมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ  ๙๑.๘๓ มีความ   
พึงพอใจและตระหนักถึงคุณค่า
ของการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
  ครูที่ได้รับรางวัลเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงาน รางวัลที่
ได้รับสร้างขวัญก าลังใจให้
ปฏิบัติงานต่อไปอย่างเต็ม
ศักยภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่เพ่ือนร่วมงาน 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๑. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน
และการจัดการทาง
การศึกษาของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารทุกคนเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ น ามาพัฒนาปรับปรุง
ระบบการจัดการ
สถานศึกษา และเผยแพร่ 
แนะน าให้บุคลากรใน
สถานศึกษาน าไปปรับใช้
พัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารน าความรู้ความ 
สามารถมาใช้ในการ
บริหารงานและการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน การ
พัฒนาการบริหารการจัดการ
ในสถานศึกษาให้มี
ความก้าวหน้า พบว่า บุคลากร
ทุกฝุายในความร่วมมือในการ
พัฒนาสถานศึกษา และปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ฝุายบริหาร
ก าหนดให้เป็นอย่างดี  ส่งผล
ให้การด าเนินงานพบ
ความส าเร็จ  เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน
ในโรงเรียนไปในแนวทางที่ดี
ขึ้น 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามโครงการ พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ที่ ดี  มีคะแนนเฉลี่ย  
๔.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๓ 
(น้ าหนักคะแนนที่ได้ ๐.๙๑)ซึ่ง
ผู้บริหารมีคุณลักษณะ และ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ด าเนินงานบริหารจัดการศึกษา
และพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๘  
  ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า และความ 
คิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๑ กิจกรรมการวางแผน
และก าหนดทิศทางพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ   
๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วน
ร่วม สนับสนุน และส่งเสริม 
ในการวางแผนและก าหนด
ทิศทางพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน  

      จากการด าเนินงาน
วางแผน  และก าหนดทิศทาง
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
พบว่า ผู้บริหารวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการ
วางแผน และก าหนดทิศ

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ กิจกรรมการศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และส่งเสริม
ความสามารถในการเป็น
ผู้น าทางวิชาการ 
 
 

เชิงคุณภาพ    
๑. ผู้บริหารสามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ และ
ก าหนดทิศทางเพ่ือน ามาใช้
ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
เชิงปริมาณ    
๑. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร
ครูมีความคิดริเริ่ม น า
เทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้
และให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
เชิงคุณภาพ   
๑. ผู้บริหารจัดกิจกรรม
การศึกษาดูงาน และน า
ความรู้ เทคนิค วิธีการใหม่ๆ
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 

ทางการพัฒนา  ซึ่งท าให้
โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล  
โดยมีระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษา แบบมีส่วนร่วม 
ระหว่างผู้เรียน  ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
 
     จากการด าเนินงานศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริมความสามารถใน
การเป็นผู้น าทางวิชาการ พบว่า 
ผู้บริหารจัดกิจกรรมการศึกษาดู
งานและความรู้ เทคนิค  วิธีการ 
ใหม่ๆ ซึ่งมีผลท าให้บุคลากรครู
มีความคิดริเริ่มน าเทคนิควิธีการ
ต่าง ๆ มาใช้ และให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการส่งเสริมการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ตามแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารน าข้อมูลผลการ
ประเมินและผลการวิจัย คิด
เป็นร้อยละ ๙๐ มาใช้ในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาและการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน พบว่า 

บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ภายใต้การบริหารงานอย่างมี
เหตุผล มีส่วนร่วมในการ
แสดงออกทางความคิด การ
แสดงความคิดเห็น การพัฒนา
งานที่ได้รับมอบหมายจน
บรรลุผลส าเร็จ 

๑. สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ด าเนินงาน จากการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ การส่งเสริมการ

มาตรฐานที่ ๘  
  ผู้บริหารปฏิบัติ 
งานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
    ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ 
 
 



 
 
 
 
 
 
๒.๑ กิจกรรมการก าหนด
นโยบายในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ    
๑. ผู้บริหารทุกคนสามารถ
บริหาร 
งานอย่างมีส่วนร่วมและ
จัดการงานด้านวิชาการเพื่อ
การพัฒนาการศึกษา            
 

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม พบว่า 
การด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มี
คะแนนเฉลี่ย    ๔.๕๐ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๒๐ น้ าหนักคะแนน
ท่ีได้ ๑.๘๐ 

 
จากการด าเนินงานก าหนด
นโยบายในการพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน พบว่า โรงเรียนมี
การก าหนดนโยบายการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน ด าเนินการ
ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุง 
พัฒนา โดยใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการบริหารจัด
การศึกษา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้
เต็มศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 เชิงคุณภาพ   
๑. สถานศึกษามกีารก าหนด
นโยบายการพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน ด าเนินการ
ตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงพัฒนา โดยใช้ข้อมูล
ผลการประเมินประ
ผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

๓. โครงการการบริหารจัด
การศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้ 
ร้อยละ ๙๐ ของจ านวน
โครงการและกิจกรรม ที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
เชิงคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
     ผลการด าเนินงาน พบว่า 
บุคลากรทุกฝุายได้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีทุกฝุาย 
โดยฝุายบริหารมีส่วนร่วมในการ
บริหารวางแผนการท างานอย่าง
เป็นระบบ บุคลากรทุกฝุายใน
องค์กร ได้ยึดมั่นแนวทางการ
บริหารงานตามแผนปฏิบัติการ

มาตรฐานท่ี ๘  
  ผู้บริหารปฏิบัติ 
งานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
   ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้



 
 
 
 
 
 

๑. ผู้บริหารท างานร่วมกับผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเปูาหมายร่วม
รับผิดชอบด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าท่ี มีการนิเทศ 
ติดตาม ก ากับ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
และสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 

ประจ าปีในทิศทางเดียวกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
      สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงาน การบริหารจัด
การศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พบว่า ผลการ
ด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ท่ี ดี  มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๖๐ น้ าหนักคะแนนท่ีได้ 
๑.๘๐ 

ในแผนปฏิบัติการ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓.๑ กิจกรรมการนิเทศ 
ติดตาม ก ากับ และ
ประเมินผลการด าเนนิงาน
และสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ    
๑. ผู้บริหารทุกคนสามารถ
บริหารงานอยา่งมีส่วนร่วม
และจัดการงานดา้นวชิาการ
เพื่อการพัฒนาการศึกษา            
เชิงคุณภาพ   
๑. สถานศึกษามีการก าหนด
นโยบายการพฒันาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน ด าเนนิการ
ตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงพฒันา โดยใช้ข้อมูล
ผลการประเมินประเมิน
ผลการวิจัยไปพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและการการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     ผลการด าเนนิงานของ
กิจกรรมตามโครงการ พบว่า 
บุคลากรทุกฝาุยให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามนโยบาย การ
บริหารงานของฝาุยบริหารเปน็
อย่างดี โดยให้ความร่วมมือใน
การเข้ารับการนิเทศ ติดตามการ
บริหารงาน ตลอดจนทาง
โรงเรียนยังเสริมสร้างก าลังใจ 
ให้กับบุคลากรทุกฝุาย ทุกคน
ได้รับรางวลั เป็นสิ่งตอบแทนจาก
ความมุ่งมั่นในการท างานเพื่อ
องค์กร 

 
 
 

 

๔. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรร้อยละ 
๙๐ มีความรู้ความเข้าใจ มี
ความสามารถและมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาครอบคลุม
ทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษา  
เชิงคุณภาพ  
๑. สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานแบบกระจาย
อ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ

    ผลการด าเนนิงานพบว่า มี
การวางแผนงานโครงการ 
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการ
เผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรและ
จัดท ารายงานประจ าปีของ
โรงเรียน ซึ่งท าให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจระบบบริหาร
ภายในองค์กร 
    สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
จากการปฏิบัติตามโครงการ

มาตรฐานที่ ๘  
  ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 
  
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 
   ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 



และเกิดประสิทธผิล  ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ พบว่า การด าเนนิงานอยู่
เกณฑ์ ดี มีคะแนนค่าเฉลี่ย 
๔.๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๐ 
น้ าหนักคะแนนทีไ่ด้ ๑.๘๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔.๑ กิจกรรมการวางแผน
งาน โครงการ หรือ
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๒ กิจกรรมเผยแพร่ให้
ความรู้แก่บุคลากรเพ่ิมเพ่ือ
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 

เชิงปริมาณ    
๑. ผู้บริหารทุกคนร่วมกัน
วางแผนงานโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ   
๑. สถานศึกษามีงาน
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
เชิงปริมาณ    
๑. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร
ได้รับความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์เพ่ือน ามาเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ   
๑. บุคลากรในสถานศึกษา
ได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง และให้เห็นถึง
ศักยภาพ และสามารถดึง
ศักยภาพของตนเองมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่ามี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

    จากการด าเนินงาน
สถานศึกษาได้มีการวางแผน
งานโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง และเป็นขั้นตอน 
ท าให้การด าเนินงานพัฒนา
บุคลากรโดยรวมของ
สถานศึกษาเป็นไปตามแผนงาน
โครงการกิจกรรมที่วางไว้ ส่งผล
ให้บุคลากรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
     จากการด าเนินงานเผยแพร่
ให้ความรู้แก่บุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการท างาน ท าให้
บุคลากรครูทุกคน ได้รับความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ เห็นถึง
ศักยภาพและดึงศักยภาพของ
ตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร และ
เกิดความตระหนักในคุณค่าของ
ตนเองและเพ่ือนร่วมงานอีก
ด้วย 

 

 



 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔.๓ กิจกรรมแผนภูมกิาร
จัดโครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๔ กิจกรรมจัดท ารายงาน
ประจ าปีของโรงเรียน  
 

เชิงปริมาณ    
๑. บุคลากรทุกคนเป็นผู้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ  
๑.  สถานศึกษามแีผนภูมิการ
จัดโครงสร้างองค์กรท่ีเน้น
การกระจายอ านาจให้แก่
บุคลากรได้ตรงตามศักยภาพ 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ    
๑. สถานศึกษาสามารถ
สะท้อนภาพความส าเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาในรอบปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา ภายใต้บริบท อัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา อย่างเด่นชัดใน
รายงานประจ าปี คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ   
๑. สถานศึกษามรีายงาน
ประจ าปีซึ่งสามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลของสถานศึกษาใน
การจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาใน
ปีต่อไปและเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

    จากการด าเนินงาน จัดท า
แผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร 
พบว่า สถานศึกษามีแผนภูม ิการ
จัดโครงสร้างองค์กรท่ีเน้นการ
กระจายอ านาจ ซึ่งโครงสร้าง
องค์กรท่ีจัดขึ้น มีความถูกต้อง มี
ต าแหน่งชัดเจน มีสายบังคับ
บัญชาท่ีแน่นอน การมอบหมาย
งานให้บุคลากรตรงตามความรู ้
และตรงตามศักยภาพ สามารถ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
     จากการจัดท ารายงาน
ประจ าปีของโรงเรียน พบว่า 
โรงเรียนมีแนวทางการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งข้อมูลการ
จัดท ารายงานประจ าปี  สะท้อน
ภาพความส าเร็จของการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผย
ต่อสาธารณะชน เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาในปีต่อไป และ
เป็นข้อมูลส าหรับรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๕. โครงการส่งเสริมให้
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มสี่วนร่วมในการ
ประเมินการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๑ส ารวจความพึงพอใจ
ชุมชน ต่อผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
รวมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจการบริหารจัด
การศึกษาทั้ง ๔ ด้านของ
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
มีส่วนร่วมในการประเมิน
การศึกษาของสถานศึกษา                         
 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ    
๑. สถานศึกษาสามารถสะท้อน
ภาพความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา ภายใต้บริบท 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา อยา่งเด่นชัดใน
รายงานประจ าปีคิดเปน็ 
ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ   
๑. สถานศึกษามีรายงาน
ประจ าปีซึ่งสามารถใช้เปน็
ฐานข้อมูลของสถานศึกษาใน
การจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในปี
ต่อไปและเปน็ฐานข้อมูลส าหรับ
รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก   

ผลการด าเนินงาน 
     ผลการด าเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน ได้เข้ามามสี่วนร่วมในการ
พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 
โดยทุกคนใช้ข้อมูลในการบริหาร 
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณค่า 

๑. สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
     สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน ได้มีส่วนรว่ม
ในการบริหารงาน พบวา่ อยู่ใน
เกณฑ์ที่ ดี มีคะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๓ 
คิดเป็นร้อยละ     ๙๐.๘๐  
น้ าหนักคะแนนทีไ่ด้ ๐.๙๑   
 
   จากการด าเนนิการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้เรียนผู้ปกครอง 
และชุมชน ต่อการจัดการศึกษา
สถานศึกษา พบวา่ ข้อมูลการ
ส ารวจ สะท้อนความส าเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่ผ่านมาภายใต้
บริบทอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของโรงเรียนและสามารถน าผลมา
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาในปี
ต่อไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

มาตรฐานที่ ๘ 
  ผู้บริหารปฏิบัตงิานตาม
บทบาทหนา้ที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 
      นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖. โครงการผู้บริหาร
พัฒนางานด้านวิชาการ
และการจัดการศึกษาอย่าง
เต็มศักยภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารน าผลวจิัยและ
ผลการประเมิน ร้อยละ ๙๐ 
ไปพัฒนาหรือปรับปรุง
คุณภาพสถานศึกษาเพ่ือ

ผลการด าเนินงาน 
     ผลการด าเนินงาน พบว่า 
บุคลากรครูได้รับค าแนะน า 
ปรึกษาทางวิชาการท้ังการ
พัฒนาการให้หลักสูตร การ

มาตรฐานที่ ๘  
  ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๑ กิจกรรมนิเทศและให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ 
 

ประโยชน์ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทและหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่องตามภารกิจอย่าง
เต็มความสามารถและเต็ม
เวลาท าการ 
 
เชิงปริมาณ    
๑. ผู้บริหารทุกคนสามารถ
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการท้ังการพัฒนาและ
การใช้หลักสูตรสถาน ศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ การสร้าง 
การพัฒนา และการเลือกใช้
สื่อการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ   
๑. บุคลากรพัฒนาตนเอง
เพ่ือการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
ทั้งในด้านงานบริหารและ
งานสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
จากคณะผู้บริหาร 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน      
      สัมฤทธิ์ของผลการ
ด าเนินงานโครงการ ผู้บริหาร
พัฒนา ด้านวิชาการ พบว่า อยู่
ในเกณฑ์เฉลี่ยที่ดี มีคะแนน  
๔.๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐ 
น้ าหนักคะแนนที่ได้ ๑.๘๑ 
     จากการด าเนินการนิเทศ
และให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
พบว่า บุคลากรครูให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงานด้าน
วิชาการ การให้ค าปรึกษา 
บริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ ใน
ด้านวิชาการ โดยมีฝุายบริหาร
ให้การส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอด
ปี บุคลากรพัฒนาตนเอง และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านงาน
บริหารและงานสอนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ 
    ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖.๒ กิจกรรมติดตาม
ก ากับ ประเมิน และน าผล
ประเมินไปพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ    
๑. ผู้บริหารน าผลติดตาม
ก ากับ ประเมินและผลการ
ประเมิน ร้อยละ ๙๐ ไป
พัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพ
สถานศึกษาเพ่ือประโยชน์
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เชิงคุณภาพ   
๑. ผู้บริหารเอาใจใส่การจัด
การศึกษา มีการติดตาม

     จากการด าเนินการติดตาม 
ก ากับ ประเมินและน าผล
ประเมินไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
พบว่า ฝุายบริหารมีการท าผล
ของการก ากับติดตามมาพัฒนา
กลไกการท างานอย่างต่อเนื่อง 
และบุคลากรทุกคนในองค์กรให้
ความร่วมมือ สามารถพัฒนา
ตนเอง เพื่อการปฏิบัติงานที่ดี
ยิ่งขึ้นทั้งในด้านงานบริหารและ

 



ก ากับ ประเมิน และน าผล
ประเมินไปพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสอน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
     และเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาการ
ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ            
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามบทบาทหน้าที่ 
น าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมายที่ก าหนด คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐  
เชิงคุณภาพ 
๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่

ผลการด าเนินงาน 
     ผลการด าเนินงาน
พัฒนาการปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ของกรรมการ
สถานศึกษา พบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างดี 
คณะกรรมการสถานศึกษาได้
พัฒนาแผนการด าเนินงาน
สถานศึกษาให้บุคลากรทุกคน
ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ ๙  
   คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
   คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 



ตามท่ีระเบียบก าหนดไว้เป็น
อย่างดี 
 

      สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงาน พบว่า โครงการ
พัฒนาการปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรม
สถานศึกษา  มีผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  มีคะแนนเฉลี่ย  
๔.๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ 
น้ าหนักคะแนนที่ได้ ๑.๘๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการก ากับติดตาม 
ดูแล การด าเนิน 
งานการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถาน 
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เชิงปริมาณ 
๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษาสามารถส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนกระบวน
การปฏิบัติงานของสถาน 
ศึกษาก ากับ ดูแล ติดตาม
กระบวนการด าเนินงานของ
สถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ 
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมายก าหนด 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐  
เชิงคุณภาพ 
๑. คณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานภายใต้กรอบของ
กฎหมายที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน

โครงการก ากับ ติดตาม ดูแล 
และการด าเนินงานของ
สถานศึกษามีผลท าให้เกิดการ
พัฒนาตนเอง และองค์กรอย่าง
มีระบบ  ส่งผลให้การ
ด าเนินการโครงการนี้ทุกคนให้
ความร่วมมือกับฝุายบริหาร
อย่างมีคุณค่า 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 

สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานโครงการ ก ากับ 
ติดตาม ดูแล และด าเนินการ
ของสถานศึกษา พบว่า มีผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มี
คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๒  คิดเป็น 
ร้อยละ   ๙๐.๘๐ น้ าหนัก
คะแนนที่ได้ ๐.๙๐ 
 

มาตรฐานที่ ๙  
   คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
   คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมาย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 เชิงปริมาณ 
๑. ผู้ปกครองและชุมชน  
ร้อยละ ๘๐  มีความพึง
พอใจต่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา  
พบว่า  บุคลากรทุกฝุายปฏิบัติ
ติดตามหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  
ศึกษาแนวทางการปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง   เพื่อพัฒนาให้องค์กร
ก้าวหน้า 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 

สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา พบว่า มีผลการ
ด าเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  มี
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๕ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๐.๒๐ น้ าหนักคะแนนที่ได้ 
๑.๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๙  
    คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
   ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 



 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรท้องถิ่น 
๑.๑ กิจกรรมการจัดท า
โครงสร้างหลักสูตรให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง ๒๕๕๑ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรมีการพัฒนาการใช้
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดี 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานกิจกรรม
จัดท าโครงสร้างหลักสูตร
แกนกลาง ๒๕๕๑ นักเรียน
ลาซาล เข้าใจจุดเน้นของ
สถานศึกษา  และมีจิตส านึกใน
สถานศึกษาและ ท้องถิ่นของ
ตนเอง 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานกิจกรรมจัดท า
หลักสูตร ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ 
พบว่า การด าเนินงาน มี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๕ 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  หลักสูตร
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ และ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 
 

๑.๒ งานวิเคราะห์
หลักสูตรเพื่อจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรสถานศึกษา ได้มี
การวิเคราะห์พัฒนา
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับท้องถิ่นและน าไปใช้ใน
สถานศึกษาการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานวิเคราะห์
หลักสูตรเพื่อจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น  มีการน าหลักสูตรมา
ท าการวิเคราะห์เพื่อจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น  โดยได้รับ
ความร่วมมือกับครูในแต่ละ
ระดับเป็นอย่างดี 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  หลักสูตร
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ และ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ )
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 



ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานกิจกรรมงาน
วิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ  
๙๗.๓๖ 

 

๑.๓ กิจกรรมการประเมิน
การใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้รับการประเมินการ
ใช้หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินกิจกรรมการ
ประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาพบว่า ครูร้อยละ  
๘๐  มีความรู้ความเข้าใจและ
น าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพและครูน าไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานกิจกรรมการประเมิน
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๕ 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  หลักสูตร
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ และ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๔ กิจกรรมนิเทศ 
ติดตาม การจัดท ารายวิชา
พ้ืนฐานและเพ่ิมเติมเป็นไป
ตามล าดับ                

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ มีความรู้
ความเข้าใจและรับนิเทศ 
ติดตามการจัดท ารายวิชา

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม การจัดท า
รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม



ความยากง่าย 
 

พ้ืนฐานและเพ่ิมเติมเป็นไป
ตามล าดับความยากง่าย 
เชิงคุณภาพ 
การจัดท ารายวิชาพ้ืนฐาน
และเพ่ิมเติมเป็นไป
ตามล าดับความยากง่ายมี
ประสิทธิภาพ และครู
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

เป็นไปตามล าดับความยากง่าย 
ครู มีความรู้ความเข้าใจและรับ
นิเทศติดตาม การจัดท ารายวิชา
พ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม เป็นไป
ตามล าดับความยากง่ายได้ดี 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
  สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การ
จัดท ารายวิชาพ้ืนฐานและ
เพ่ิมเติมเป็นไปตามล าดับความ
ยากง่ายพบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก                              
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๖ 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  หลักสูตร
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ และ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 
 

๑.๕ งานบูรณาการสภาพ
ปัญหาและความต้องการ
ของท้องถ่ินในรายวิชาต่างๆ 
ตามจุดเน้นจุดเด่นของ
สถานศึกษา 
 
        
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ ได้รับ
การพัฒนาด้านการเรียนการ
สอนตามความต้องการของ
ท้องถิ่นเป็นรายวชิาต่างๆ ตาม
จุดเน้นจุดเด่นของสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีต่อ
สถานศึกษาและท้องถิ่นของ
ตน สามารถน าความรู้มา
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนนิงานบูรณาการ
สภาพปัญหาและความต้องการ
ของท้องถ่ินในรายวิชาต่างๆตาม
จดเน้นจดเด่นของสถานศึกษา
นักเรียนลาซาล  เข้าใจจุดเนน้ของ
สถานศึกษา และมีจิตส านึกใน
สถานศึกษาและท้องถิ่นของ
ตนเอง   
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการงานบูรณา
การสภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถ่ินในรายวิชา
ต่างๆ ตามจุดเน้นจุดเด่นของ 
สถานศึกษา พบวา่การด าเนนิงาน 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑   
หลักสูตรสถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ และ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิด
เป็นร้อยละ ๙๖.๖๙ 

 

๑.๖ กิจกรรมนิเทศ ติดตาม 
และปรับปรุงการจัดท า
หลักสูตร 
 
 
        
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรสถานศึกษาทุกช่วง
ชั้นได้รับการนิเทศ ติดตาม 
และปรับปรุงการจัดท า
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง 
เชิงคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนนิ กิจกรรมนิเทศ 
ติดตาม และปรับปรุงการจัดท า
หลักสูตรครูผู้สอนได้รับการนิเทศ
ติดตามการใช้หลักสูตร 
 สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการงานกิจกรรม

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑   
หลักสูตรสถานศึกษามีการ



 
 

ครูน าผลการนิเทศ ติดตาม 
การใช้หลักสูตรมาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

นิเทศ ติดตาม และปรับปรุงการ
จัดท าหลักสูตร พบว่า การ
ด าเนินงานมผีลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๖๘ 

จัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ และ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

๒. งานจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลาย 
๒.๑ กิจกรรมการเลือกเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมตามความ
ถนัดของผู้เรียน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ เลือก
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมที่หลาก 
หลาย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการจัด             
การเรียนรู้ด้วยตนเองใน
รายวิชาเพิ่มเติมทีน่ักเรียน
เลือกเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนนิงานกิจกรรมการ
เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตาม 
ความถนัดของผู้เรียน นักเรียน
เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มที่หลาก 
หลายท าการส ารวจและจัด
กระบวนการเรียนการสอนอยา่ง
หลากหลาย  และสามารถพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในรายวิชา 
เพิ่มเติมที่นักเรียนเลือกเรียนได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
กิจกรรมการเลือกเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมตาม ความถนัดของ
ผู้เรียนพบวา่ การด าเนนิงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเปน็
ร้อยละ ๙๖.๑๔ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒   
จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด
ความสามารถและความ
สนใจ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒.๒ กิจกรรมการจัดท าผล
การเรียนรู้ของรายวิชา
เพิ่มเติมสนองจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ เลือก
จัดท าผลการเรียนรู้รายวิชา
เพิ่มเติมสนองจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
ครูสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการจัดท า
ผลการเรียนรู้ในรายวิชา
เพิ่มเติมท่ีนักเรียนเลือกเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานกิจกรรม
การจัดท าผลการเรียนรู้ของ
รายวิชาเพิ่มเติมสนองจุดเน้นของ
สถานศึกษา ครูเลือกจัดท าผล
การเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมสนอง
จุดเน้นของสถานศึกษาสามารถ
พัฒนา  และปรับปรุง
กระบวนการจัดท าผลการเรียนรู้
ในรายวิชาเพิ่มเติมท่ีนักเรียน
เลือกเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
กิจกรรมการจัดท าผลการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒   
จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตาม              ความ
ถนัดความสามารถและ
ความสนใจ 
 
 



ของรายวิชาเพิ่มเติมสนองจุดเน้น
ของสถานศึกษา พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๐ 

๓. โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือสนอง
ความต้องการและ                
ความถนัดของผู้เรียน 
๓.๑ กิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนเลือกชุมนุมตาม
ความสามารถและ               
ความถนัดของตน 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้รับความรู้
ในการจัดการเรียนการสอน
ตามความถนัดของผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถของตนใน               
การส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ความถนัดของผู้เรียน 
 

ผลการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนเลือกชุมนุมตาม
ความสามารถและความถนัด
ของตน นักเรียนทุกคนได้รับ
ความรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนตามความถนัดของตน   
และท าให้ได้รับโอกาส ในการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของ
ตนในการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามความถนัดของผู้เรียน 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓   
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ
ความสามารถความถนัด  
และ  ความสนใจของ
ผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนเลือกชุมนุมตาม
ความสามารถและความถนัด
ของตน พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๕ 

 

๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และอยู่อย่างพอเพียง  
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ ได้
ร่วมกิจกรรมอันภาคภูมิใจใน
การรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีในการ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และมี
อุปนิสัยพอเพียง 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมการรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ และอยู่อย่างพอเพียง  
นักเรียนแสดงออกถึงการรัก
ชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์ มี
จิตส านึกท่ีดีในการเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา   
พระมหากษัตริย์ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และอยู่
อย่างพอเพียง พบว่า การ

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓   
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสิรมและตอบสนอง
ความต้องการ
ความสามารถความถนัด  
และความสนใจของผู้เรียน 
 
 



ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือสนอง
ความต้องการและ                
ความถนัดของผู้เรียน 
๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมการ
ท าประโยชน์เพื่อชุมชน
และสังคม 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ ให้
ความร่วมมือในการท า
ประโยชน์เพื่อชุมชนและ
สังคม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือ
ผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน มีน้ าใจท า
ประโยชน์เพื่อชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมการท าประโยชน์เพื่อ
ชุมชนและสังคม  นักเรียนให้
ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรม  และได้มีโอกาส
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยมี  จิตอาสา 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริม
การท าประโยชน์เพื่อชุมชนและ
สังคม  พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๔๓ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓  
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ
ความสามารถความถนัด  
และ  ความสนใจของ
ผู้เรียน 
 
 

๔. โครงการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๔.๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ ได้
พัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ สนใจใฝุรู้ 
และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนรู้จักการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานกิจกรรม
พัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียน ได้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้  
สนใจใฝุรู้  และมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง   ตลอดจนรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔   
สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 



ตนเอง พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๐๕ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๔.๒ กิจกรรมการจัดท า
โครงงาน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ ให้
ความสนใจและร่วมมือใน 
การจัดท าโครงงาน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้ในวิธีการท าโครงงาน 
และการร่วมมือกันในการ
ท างานเป็นกลุ่ม และ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานกิจกรรม
การจัดท าโครงงาน  นักเรียนให้
ความสนใจและร่วมมือในการ
จัดท าโครงงาน  และเกิดทักษะ
การเรียนรู้ ในวิธีการท า
โครงงาน และร่วมมือกันในการ
ท างานเป็นทีม  และสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมการ
จัดท าโครงงาน  พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๐ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔   
สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 

๔. โครงการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๔.๓ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงใน
สถานการณ์จริง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐  มี
ทักษะการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้เรียนรู้ในการ
ท างานเป็นกลุ่ม การท างาน
อย่างมีขั้นตอน มีทักษะ การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
สามารถน าความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาผลการเรียนได้ 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏบิัติ
จริงในสถานการณ์จริง นักเรียนมี
ทักษะแสวงหาความรู้ จากการ
ปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริงมี
ความสนใจใฝุรู้  เกิดทักษะใน
การแสวงหาความรู ้ อันเกิดจาก
การปฏิบัติจริงและน ามาพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงใน
สถานการณ์จริง พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๑ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔   
สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔.๔ กิจกรรมการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๖.๒๐ ท าวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ครูทุกคนได้เรียนรู้การท า
วิจัยและน าผลการวิจัยไป
พัฒนาการเรียนการสอน
อย่างมีขั้นตอน 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานกิจกรรม
การวิจัยในชั้นเรียน ครูสามารถ
ด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เรียนรู้
ในการท าวิจัยและ น า
ผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมการวิจัย
ในชั้นเรียน พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๒ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔   
สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 

๕. โครงการนิเทศ               
การสอน 
๕.๑ งานสังเกตพฤติกรรม
การสอน 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ จัด
กิจกรรม การเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการสอนใน
รูปแบบต่างๆ ได้สอดคล้อง
กับศักยภาพของนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนมีพัฒนาการจัด           
การเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลท าให้
นักเรียนได้รับการพัฒนา             
การเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานงาน
สังเกตพฤติกรรมการสอนครู
ได้รับการนิเทศการสอนภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามงานสังเกต
พฤติกรรมการสอน พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๕ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕   
นิเทศภายในก ากับ  
ติดตามตรวจสอบและ
น าไปปรับปรุงการเรียน
การสอน  อย่างสม่ าเสมอ 
 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕.๒ กิจกรรมการนิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียน
การสอน 
 

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนทุกคนได้รับการ
นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอนอย่าง

ผลการด าเนินงาน 
    จากการด าเนินงานกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน ครูสามารถจัด

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม



 
 

สม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
ครูมีความรู้ความเข้าใจใน               
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นกระบวนการในรูปแบบ
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
 

กิจกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นกระบวนการใน
รูปแบบต่างๆ และสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียน     
การสอนได้ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมการ
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนพบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๑๓ 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕   
นิเทศภายในก ากับ  
ติดตามตรวจสอบและ
น าไปปรับปรุงการเรียน
การสอน  อย่างสม่ าเสมอ 
 
 

๕. โครงการนิเทศ               
การสอน 
๕.๓ กิจกรรมพฒันาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเน้นกระบวนการในรูปแบบ
ต่างๆ และสามารถปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนได้ 
เชิงคุณภาพ 
ครูมีความรู้ความเข้าใจใน             
การจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นกระบวนการในรูปแบบ
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถปรับปรุงพฒันาการ
เรียน                การสอน
ให้สูงขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานกิจกรรม
กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงการ
เรียนการสอน ครูสามารถจัด
กิจกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นกระบวนการใน
รูปแบบต่างๆ  และสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนได้ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมพฒันาและปรับปรุง
การเรียนการสอน  พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๗๒ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕   
นิเทศภายในก ากับ  ติดตาม
ตรวจสอบและน าไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน  
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕.๔ กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการสอนที่
หลากหลาย 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ จัด
กิจกรรม การเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลายและเหมาะสม
กับผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
ครูมีการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการ
สอนที่หลากหลายนักเรียน มี
ความรู้ความเข้าใจและมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕   
นิเทศภายในก ากับ  
ติดตามตรวจสอบและ
น าไปปรับปรุงการเรียน



อย่างสม่ าเสมอ ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีข้ึน 
 

ด าเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการสอนที่หลากหลาย  
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๓๒ 

การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
 
 

๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๖.๑ กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านวิชาการ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕.๐๐
ได้รับ   การดูแลช่วยเหลือ
ด้านวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติตนเอาใจใส่ต่อการ
เรียน และมีคุณลักษณะ อัน
พึงประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านวิชาการ
ครูให้ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมเป็นอย่างดี  และ
นักเรียนลาซาลทุกคนสามารถ
น าความรู้ไปปรับใช้กับการเรียน
ได้ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริม
การจัด ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านวิชาการ  พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี  คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๘๒ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖   
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖.๒ กิจกรรมการส ารวจ
ข้อมูลเป็นรายบุคคล 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ข้อมูลของนักเรียนร้อยละ 
๘๕.๐๐ น ามาใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
มีการน าข้อมูลของนักเรียน
เป็นรายบุคคลมาใช้ใน การ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียนได้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินกิจกรรมการ
ส ารวจข้อมูลเป็นรายบุคคล
นักเรียนสามารถมีความตั้งใจ
และรับผิดชอบในการท างาน   
พยายามท างานให้เสร็จตาม  
เปูาหมายที่ตั้งใจด้วยตนเอง 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมการ
ส ารวจข้อมูลเป็นรายบุคคล 
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๗๑ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖   
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 
 



๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๖.๓ กิจกรรมการคัดกรอง
และจ าแนกผู้เรียนเป็นราย
กลุ่ม 
 
 
 

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

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินกิจกรรมการ
คัดกรองและจ าแนกผู้เรียนเป็น
รายกลุ่ม  นักเรียนสามารถมี
ความตั้งใจและรับผิดชอบใน
การท างาน  พยายามท างาน
เป็นรายกลุ่มให้ เสร็จตาม
เปูาหมายที่ตั้งใจ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมการคัด
กรองและจ าแนกผู้เรียนเป็นราย
กลุ่ม  พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๘๑ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖   
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๖.๔ กิจกรรมการปูองกัน 
แก้ไข และพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
 
 
 
 

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

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินกิจกรรมการ
ปูองกัน แก้ไข และพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นักเรียน
สามารถแก้ไขและปูองกันตลอด
ทั้งพัฒนาในการท างาน 
พยายามท างานให้เสร็จ ตาม
เปูาหมายที่ตั้งใจด้วยตนเอง 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมการ
ปูองกัน แก้ไข และพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดีคิดเป็นร้อยละ
๙๓.๘๔ 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖  จัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.  โครงการห้อง- เรียน
น่าอยู่ น่าเรียนรู้ 
๑.๑  งานจัดระเบียบการใช้ 
อาคารสถานที่และห้อง
ประกอบ 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละ ๘๕ บุคลกรต่าง ๆ 
ได้ใช้อาคารสถานที่ได้
สะดวกสะอาดปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
บุคลกรต่าง ๆ สามารถใช้
อาคารสถานที่ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ 
 

ผลการด าเนินการ 
      จากการด าเนินงานจัด
ระเบียบการใช้อาคารสถานที่ 
และห้องประกอบ พบว่ามีการ
รักษาระเบียบการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน และห้อง
ประกอบ บุคลากรต่างๆ 
สามารถใช้อาคารสถานที่ได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ รู้จักการ
ใช้โต๊ะ เก้าอ้ี ที่อยู่ภายในห้อง -
เรียน ห้องประกอบ จัดวางให้
เป็นระเบียบ ส่งผลให้ตาม
อาคาร ห้องเรียนและห้อง
ประกอบ เอื้อประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
      สัมฤทธิ์ผลของการด าเนิน 
งานตามงานจัดระเบียบการใช้
อาคารสถานที่และห้องประกอบ 
พบว่า การด าเนินงานมีผล 
สัมฤทธิ์คิดเป็น ร้อยละ ๙๑.๙๖ 
 
 
 
 

มาตรฐานที๑่๑ 
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 



 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๒ งานจัดซื้อ ครุภัณฑ์สนับ 
สนุน การจัดการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีวัสดุ 
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพียงพอต่อความ
ต้องการเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
เชิงคุณภาพ 
ทุกห้องเรียน ทุกห้อง
ประกอบมีวัสดุ อุปกรณ์และ
สิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ผลการด าเนินการ 
      จากการด าเนินงานจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้พบว่าทุกห้องเรียน ทุก
ห้องประกอบ มีวัสดุ อุปกรณ์
และสิ่ งอ านวยความสะดวก
เพียงพอเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
      สัมฤทธิ์ผลของการด าเนิน 
งานตามงานจัดซื้อครุภัณฑ์
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้พบว่า 
การด าเนินงานมีผล สัมฤทธิ์คิด
เป็นร้อยละ ๙๒.๖๔ 

มาตรฐานที่๑๑ 
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาด ปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

๑.๓  งานรักษาความ
สะอาด/ความปลอด- ภัยใน
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ  
บุคลากรครรู้อยละ ๘๕  
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่                                  
ผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ  
สถานศึกษามีความสะอาด 
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
เมื่อมีบุคลากรครูคอยดูแล
รักษาความสะอาด และความ  
ปลอดภัยบริเวณจุดต่าง ๆ ใน
โรงเรียน 

ผลการด าเนินการ 
      จากการด าเนินงานรักษา
ความสะอาดและความปลอดภัย
ในโรงเรียนภายในบริเวณต่าง ๆ 
มีความ สะอาดร่มรื่นและมคีวาม
ปลอด- ภัยจากอุบัติเหตุบุคลากร
ครูและนักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการรักษาความสะอาดอีกท้ังมี
การจัดปูายนิเทศเรื่องความ
สะอาดอย่างชัดเจน ท าให้
สถานศึกษามีความสะอาด ความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เมื่อมี
บุคลากรครูคอยดูแลรักษาความ
สะอาดและความปลอดภัย
บริเวณจุดต่าง ๆ ในโรงเรียน  
       
 

 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนิน 
งานตามงานรักษาความ    
สะอาด / ความปลอดภัยใน
โรงเรียน พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธ์ิคิดเป็น ร้อยละ 
๙๑.๕๒ 

 

๑.๔ งานอบรมการใช้ ดูแล 
อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย 
 
 

เชิงปริมาณ   
ร้อยละ ๘๕  ครู นักเรียน 
และ  บุคลกรฝุายต่าง ๆ 
สามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้
อย่างถูกต้อง    
เชิงคุณภาพ    
ครู นักเรียน และบุคลกร      
ฝุายต่าง ๆ มีความอบอุ่นใจ 
ปลอดภัย และสามารถใช้
เครื่องดับเพลิงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินการ 
      จากการด าเนินงานอบรม
การใช้ดูแลอุปกรณ์ปูองกัน
อัคคีภัย ได้มีการอบรมการใช้
ดูแลอุปกรณ์ ปูองกัน อัคคีภัย 
จัดสาธิตการใช้อุปกรณ์ การ
ดูแลรักษา ท าให้อุปกรณ์
ปูองกันอัคคีภัยอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน บุคลากร ครู  
นักเรียนทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้อุปกรณ์ปูองกัน
อัคคีภัย รู้จักปูองกันอันตราย
และสามารถใช้เครื่องมือปูองกัน
ภัยจากอัคคีภัยได้ย่างถูกวิธี 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
      สัมฤทธิ์ผลของการด าเนิน 
งานอบรมการใช้ ดูแล อุปกรณ์
ปูองกันอัคคีภัย พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๖๔ 
 
 
 
 

มาตรฐานที๑่๑ 
สถานศกึษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๑.๕ งานส ารวจอุปกรณ์
ปูองกันอัคคีภัย ประปา 
ไฟฟูาตามจุดต่าง ๆ 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละ ๘๕ มีเครื่องปูองกัน
อัคคีภัยและสามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ    
เชิงคุณภาพ  
ครู นักเรียน และบุคลกร     
ฝุายต่าง ๆ มีความอบอุ่นใจ 
ปลอดภัย และสามารถใช้
อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินการ 
      จากการด าเนินงานงาน
ส ารวจอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย
ตามจุดต่าง ๆ มีการวางแผน
ก าหนดหัวข้อระยะเวลาในการ
ส ารวจอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย
ตามจุดต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
มีการส ารวจ ดูแล เครื่องมือ
อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยอยู่ตาม
จุดต่าง ๆ ภายในบริเวณ
โรงเรียนครบทุกจุดให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานได้ตลอด อีกท้ังยัง
ได้มีการติดปูายบอกวิธีการใช้
อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยก ากับไว้ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
      สัมฤทธิ์ผลของการด าเนิน 
งานตามงานส ารวจอุปกรณ์
ปูองกันอัคคีภัยตามจุดต่าง ๆ 
พบว่า การด าเนินงานมีผล 
สัมฤทธิ์คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๒ 

 

๑.๖ กิจกรรมฝึกซ้อม
ปูองกันภัยทางธรรมชาติ 

เชิงปริมาณ   
ร้อยละ ๘๕  ของ
สถานศึกษามีการฝึกซ้อม
ปูองกันภัยทางธรรมชาติที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่อ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน 
เชิงคุณภาพ   
สถานศึกษามีการฝึกซ้อม
ปูองกันภัยทางธรรมชาติที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เพ่ือ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน 

ผลการด าเนินการ 
      จากการด าเนินงานครู
บุคลากรต่าง ๆ และนักเรียนทุก
คนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปูองกันดูแลตนเอง และช่วย 
เหลือผู้อื่นได้เมื่อเกิดภัยทาง
ธรรมชาติ ได้รับความรู้พ้ืนฐาน
และทักษะการปูองกันภัยทาง
ธรรมชาติ โดยให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการฝึกซ้อม
ปูองกันภัยธรรมชาติและ 

มาตรฐานที๑่๑ 
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง   
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี     

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  การปูองกันอัคคีภัย รวมถึงใช้
อุปกรณ์เครื่องมือปูองกันภัย
จากอัคคีภัยได้อย่างถูกวิธี 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการด าเนิน 
งานตามกิจกรรมฝึกซ้อมปูองกัน

สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 



ภัยทางธรรมชาติ พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๐๔ 

๑.๗ งานส ารวจ ตรวจซ่อม 
บ ารุง วัสดุอุปกรณ์ภายใน
ห้อง เรียน ห้องประกอบ 

เชิงปริมาณ   
วัสดุ อุปกรณ์ร้อยละ ๘๕ 
ภายในห้องเรียนและห้อง
ประกอบสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 
เชิงคุณภาพ   
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียนและห้องประกอบ
มีความม่ันคงแข็งแรง อยู่ใน 
สภาพใช้งานได้ดีและ
ปลอดภัย 

ผลการด าเนินการ 
      จากการด าเนินงานส ารวจ
ซ่อมวัสดุอุปกรณ์ค่างๆ  ภายใน
ห้องเรียนและห้องประกอบ
พบว่าตามจุดต่าง ๆ ที่มีอุปกรณ์
ไฟฟูา โต๊ะและเก้าอ้ีช ารุด ได้มี
การปรับปรุงซ่อมแซมสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งส่งผลให้
ตามอาคาร ห้องเรียน และห้อง
ประกอบมีอุปกรณ์ไฟฟูา โต๊ะ 
และเก้าอ้ี ที่พร้อมใช้งานได้  ซื่ง
เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนและสร้างความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
      สัมฤทธิ์ผลของการด าเนิน 
งานตามงานส ารวจ  ตรวจซ่อม 
บ ารุง วัสดุ อุปกรณ์ ภายในห้อง 
เรียน ห้องประกอบ พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์คิดเป็น
รอ้ยละ ๙๒.๖๐ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการจัดแหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.๑  งานปรับปรุง
สวนหย่อมและศาลา
พักผ่อน 

เชิงปริมาณ    
นักเรียนร้อยละ ๘๕  ใน
แผนกเข้มข้นรู้จักดูแลรักษา
สวน หย่อมและศาลาพักผ่อน
บริเวณต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนให้มีความสะอาด 
สวยงาม มีความปลอดภัย
และเอื้อต่อการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ    
บริเวณสวนหย่อมและศาลา
พักผ่อนภายในโรงเรียนมี
ความร่มรื่น สะอาด สวยงาม 

ผลการด าเนินการ 
      จากการด าเนินงานครู 
บุคลากรต่าง ๆ และนักเรียนทุก
คนรู้สึกสดชื่นกับบรรยากาศ
สวนหย่อมท่ีร่มรื่นภายใน     
บริเวณของโรงเรียน ท าให้
โรงเรียนมีบรรยากาศสวนหย่อม
และศาลาพักผ่อนท่ีร่มรื่นเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน  อีกท้ัง
ยังใช้เป็นท่ีนั่งพักผ่อน ตาม
อัธยาศัย 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่๑๑ 
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ จัด
โครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 



มีความปลอดภัยและเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

      สัมฤทธิ์ผลของการด าเนิน 
งานตามงานปรับปรุงสวนหย่อม 
และศาลาพักผ่อน พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๕๖ 

๒.๒  งานรณรงค์ การใช้
ห้องน้ าถูกสุขลักษณะ 

เชิงปริมาณ   
ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้
ห้องน้ าอย่างถูกต้องและถูกวิธี                  
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนตระหนักและเข้าใจถึง
รณรงค์การใช้ห้องน้ า จึง
สามารถใช้ห้องน้ าได้อย่าง
ถูกต้อง ถูกหลักวิธี ส่งผลให้
ห้องน้ ามีความสะอาดมี
บรรยากาศที่ดีต่อการใช ้

ผลการด าเนินการ 
      จากการด าเนนิงานมีการ
จัดท าปาูยรณรงค์การใช้ห้องน้ าที่
ถูกสุขลักษณะที่ชัดเจนซึ่งท าให้
นักเรียนรู้จักการใช้ห้องน้ าที่
ถูกต้องถูกสุขอนามัยและร่วม กัน
รักษาความสะอาดของห้องน้ า 
ห้องน้ าจึงสะอาดถูกสุขลักษณะ
พร้อมใช้ส าหรับ   ทุกคน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
      สัมฤทธิ์ผลของการด าเนิน 
งานตามงานงานจดัท าปูาย 
รณรงค์การใช้ห้องน้ าถูก
สุขลักษณะ พบว่า การด าเนิน 
งานมผีลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี  
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒.๓ งานก าจัดยุงลาย เชิงปริมาณ   
ร้อยละ ๘๕ มีการจัด
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม สะอาด
สวยงาม มีความปลอดภัย
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนปราศจากยุงลาย                  
เชิงคุณภาพ    
สถานศึกษามีบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อม สะอาด
สวยงาม มีความปลอดภัย
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนปราศจากยุงลาย 

ผลการด าเนินการ 
      จากการด าเนินงานก าจัด
ยุงลายพบว่ามีบุคลากร  ครู  
นักเรียนทุกคนมีความรู้เกี่ยว
การส ารวจและการก าจัด
ปูองกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
มีการก าหนดขั้นตอนระยะเวลา
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ   
ปฏิบัติตนและน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ท าให้
สถานศึกษามีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม สะอาดสวยงาม 
มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนปราศจาก
ยุงลาย 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
      สัมฤทธิ์ผลของการด าเนิน 

มาตรฐานที๑่๑ 
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ จัด
โครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 



งานตามงานก าจัดยุงลาย พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์คิด
เป็นร้อยละ ๙๐.๙๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการจัดท า
แผนพัฒนาโรงเรียน  
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากร ร้อยละ ๙๐ ให้
ความร่วมมือในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มี
ความถูกต้อง ชัดเจน 
บุคลากรสามารถปฏิบัติตาม
แผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากร ร้อยละ ๙๕.๕๐ 
ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
       
เชิงคุณภาพ 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มี
ความถูกต้อง ชัดเจน บุคลากร
สามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒  
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๒ 

งานจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

เชิงปริมาณ       
บุคลากรร้อยละ ๙๐ ให้
ความร่วมมือในการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ      
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และแผนพัฒนา

เชิงปริมาณ       
บุคลากรร้อยละ ๙๒.๕๗ 
ให้ความร่วมมือในการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ      
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และแผนพัฒนา

มาตรฐานที่ ๑๒  
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๒ 



คุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗  มี
ความถูกต้อง ชัดเจน 
บุคลากรสามารถปฏิบัติตาม
แผนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
 
 
 

คุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗  มีความถูก
ต้อง ชัดเจน บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติตามแผนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และธุรการ – 
การเงิน 
 
 

เชิงปริมาณ 
 ๑. บุคลากรครูทุกฝุาย
สามารถใช้ประโยชน์จาก
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 
เชิงคุณภาพ     
 ๑. บุคลากรทุกฝุายสามารถ
น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 ๒. บุคลากรทุกฝุายสามารถ
ใช้สารสนเทศเป็นรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพสถานศึกษา 
 ๓. บุคลากรทุกฝุายสามารถ
ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วนและ
ทันสมัย 

เชิงปริมาณ 
 ๑. บุคลากรร้อยละ ๙๐.๖๘ 
สามารถใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ     
 ๑. บุคลากรทุกฝุายสามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒. บุคลากรทุกฝุายสามารถใช้
สารสนเทศเป็นรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพสถานศึกษา 
 ๓. บุคลากรทุกฝุายสามารถ
ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วนและ
ทันสมัย 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายในและการ
ประเมินภายนอกรอบ ๔ 

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลาการครูร้อยละ ๙๐ 
มีความสามารถปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาได้ 
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรครูมีความรู้
ความเข้าในการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
๒. บุคลากรครูเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรครรู้อยละ ๙๑.๕๕ 
มีความสามารถปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาได้ 
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรครูมีความรู้ความ
เข้าในการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
๒. บุคลากรครูเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ – ๑๒.๕  



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

งานติดตาม ตรวจสอบการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 เชิงปริมาณ       
บุคลากรร้อยละ ๘๕ ให้
ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
 เชิงคุณภาพ      
โรงเรียนลาซาล ได้รับการ
ตรวจรับรองคุณภาพ
ทางการศึกษา 
ทุกมาตรฐานตัวบ่งชี้ใน
ระดับ 
ดี – ดีมาก 

 เชิงปริมาณ       
บุคลากรร้อยละ ๙๒.๖๕  
ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
 เชิงคุณภาพ      
โรงเรียนลาซาล ได้รับการตรวจ
รับรองคุณภาพทางการศึกษา 
ทุกมาตรฐานตัวบ่งชี้ในระดับ 
ดี – ดีมาก 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ – ๑๒.๕  

งานวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา 

เชิงปริมาณ       
นักเรียนทุกคนได้รับการวัด 
และประเมินผล ตาม
มาตรฐานการศึกษา 
เชิงคุณภาพ     
๑. นักเรียนมีความพร้อม
ทางการเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจ และผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพทาง
การศึกษาในด้านต่างๆ 
๒. นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์ฯ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน สูง
กว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด 

เชิงปริมาณ       
นักเรียนทุกคนได้รับการวัด 
และประเมินผล ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ     
๑. นักเรียนมีความพร้อม
ทางการเรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจ และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา
ในด้านต่างๆ 
๒. นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ฯ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการ
ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ – ๑๒.๕  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการรายงาน
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรครูทุกฝุาย 
เชิงคุณภาพ     

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรครูทุกฝุาย 
เชิงคุณภาพ     

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๖ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 



๑. บุคลากรทุกฝุายได้รับ
การประเมินคุณภาพของ
การด าเนินงานภายในฝุาย 
๒. บุคลากรทุกฝุายได้
ประเมินคุณภาพงาน 
โครงการ และกิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนาต่อไป 
๓. บุคลากรทุกฝุายสามารถ
ปฏิบัติงานตามเปูาหมาย
ของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพทุกมาตรฐาน 
 

๑. บุคลากรทุกฝุายได้รับการ
ประเมินคุณภาพของการ
ด าเนินงานภายในฝุาย 
๒. บุคลากรทุกฝุายได้ประเมิน
คุณภาพงาน โครงการ และ
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาต่อไป 
๓. บุคลากรทุกฝุายสามารถ
ปฏิบัติงานตามเปูาหมายของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒  

งานจัดท ารายงานประจ าปี  เชิงปริมาณ  
บุคลากรร้อยละ ๘๕ 
สามารถปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
 เชิงคุณภาพ  
บุคลากรทุกฝุายสามารถ
ปฏิบัติงานตามเปูาหมาย
ของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดี – 
ดีมาก 
 
 
 
 
 

 เชิงปริมาณ  
บุคลากรร้อยละ ๙๕.๗๔ 
สามารถปฏิบัติงานตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
 เชิงคุณภาพ  
บุคลากรทุกฝุายสามารถ
ปฏิบัติงานตามเปูาหมายของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดี – ดี
มาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๖ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒  

กลยุทธ์ที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนและ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู ้
๑.๑ งานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้จากแหล่ง

ผลการด าเนินงาน 
      จากการด าเนินงานพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาท าให้
นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา



 
 
 
 

เรียนรู้และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 

      สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงาน พบว่า งานพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา มีผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี คิด
เป็นร้อยละ ๙๑.๔๗ 
 

และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑.๒ กิจกรรมทัศนศึกษา 
 
 
 
 
        
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้จาก
ภายนอกสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมจาก
การเรียนรู้ในต าราและได้รับ
ประสบการณ์ตรง สามารถ
น าความรู้มาใช้ในการพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
      จากการด าเนินกิจกรรม
ทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
นักเรียนเกิดองค์ความรู้ท่ีดี ได้รับ
ประสบการณ์ตรง เกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างเป็นระบบ เกิดการเรียนรู้ที่
ยั่งยืน และพัฒนาการเรียนของ
ตนได้เต็มตามศักยภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
      สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงาน พบว่า กิจกรรมทัศน
ศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๖๕ 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนและ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 
 
        
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ อย่าง
หลากหลาย ท าให้นักเรียน
ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
      จากการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา นักเรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน
และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง เกิดการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน นักเรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข 
สามารถน าความรู้มาพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
      สัมฤทธิ์ผลของการ

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่



ด าเนินงาน พบว่า กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็น                
ร้อยละ ๙๑.๓๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวข้อง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการสานความรู้
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และ
ชุมชน 
๒.๑ กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์บ้าน
และโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีและร่วม
กิจกรรมกับทางโรงเรียนเป็น
อย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
      จากการด าเนินงานวันสื่อ
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
ครูผู้สอนให้ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน ท าให้
นักเรียนและผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อโรงเรียน 
นักเรียนได้รับการพัฒนา
ช่วยเหลือด้านการเรียนและมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
      สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงาน พบว่า กิจกรรมวันสื่อ
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน มีผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี คิด
เป็นร้อยละ ๙๑.๑๔ 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยใช้                    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ แสวงหา
ความรู้โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
      จากการด าเนนิงานส่งเสริม      
การเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นครูผู้สอนเห็นความส าคญั
และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้



 
 
 
 
 
 
  

นักเรียนน าความรู้ท่ีได้รับจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
 

ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ท า
ให้นักเรียนได้รับความรู้อย่าง
หลากหลาย และเห็นคุณคา่ มี
ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
      สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงาน พบวา่ กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ มีผลการประเมนิ
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๒๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการสานความรู้
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และ
ชุมชน 
๒.๑ กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์บ้าน
และโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีและร่วม
กิจกรรมกับทางโรงเรียนเป็น
อย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
      จากการด าเนินงานวันสื่อ
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
ครูผู้สอนให้ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน ท าให้
นักเรียนและผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อโรงเรียน 
นักเรียนได้รับการพัฒนา
ช่วยเหลือด้านการเรียนและมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
    สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงาน พบว่า กิจกรรมวัน
สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน มี
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๔ 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ แสวงหา
ความรู้โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน าความรู้ท่ีได้รับจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานส่งเสริม      
การเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ครูผู้สอนเห็นความ 
ส าคัญและน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ ท าให้นักเรียนได้รับ
ความรู้อย่างหลากหลาย และ
เห็นคุณค่า มีความภาคภมูิใจใน
ท้องถิ่นของตน 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 



 
  

 ชุมชน และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๑ 

 

๒. โครงการสานความรู้
ระหว่างโรงเรียน บ้าน 
และชุมชน 
๒.๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างชุมชนและ
โรงเรียนโดยกิจกรรมและ
สื่อเทคโนโลยี  
 
 
        
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างชุมชนและ
โรงเรียนโดยกิจกรรมและสื่อ
เทคโนโลยี 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน าความรู้ที่มีมาใช้
ในการเรียนและใช้ประโยชน์
ได้อย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
      จากการด าเนินงาน
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
ชุมชนและโรงเรียนโดยกิจกรรม
และสื่อเทคโนโลยี ครูผู้สอนได้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สอดแทรกการแลกเปลี่ยน
ความรู้กับชุมชนท้องถิ่น 
นักเรียนมีทักษะการแสวงหา
ความรู้จากชุมชนอย่าง
หลากหลาย ได้รับประสบการณ์
ตรง สามารถน าความรู้มาใช้ใน             
การพัฒนาการเรียนได้ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
      สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงาน พบว่า กิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
ชุมชนและโรงเรียนโดยกิจกรรม
และสื่อเทคโนโลยี มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็น               
ร้อยละ ๙๑.๑๑ 
 
 
 

มาตรฐานที ่๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการปลูกฝัง
วิสัยทัศน์ และปรัชญาของ
โรงเรียน 
 
๒. โครงการปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนลาซาล
ร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ 
ที่จัดท าข้ึน 
- นักเรียนให้ความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการกิจกรรม 
ที่ก าหนด 
- โครงการบรรลุผลตาม
เปูาหมาย 

 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนลาซาลทุกคน
สามารถปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา ของโรงเรียนได้เป็น
อย่างดี  
- นักเรียนลาซาลทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ  
- นักเรียนลาซาลรู้และเข้าใจ
เรื่องโทษของยาเสพติดเป็น
อย่างดี 
- นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยง 
ห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
- นักเรียนร่วมเดินรณรงค์
ต่อต้าน เผยแพร่โทษของยา
เสพติด  
- นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดทุกชนิด 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๘๙.๖๒   
มีคุณลักษณะปฏิบัติตนตาม
วิสัยทัศน์ และปรัชญาของ
โรงเรียน 
๒. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๐.๕๖ 
ได้รับความรู้ และมีส่วนร่วม ใน
การรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ทั้งในและนอกสถานศึกษา
โดยมีชุมชนเข้ามามีสวนร่วม 
 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนลาซาลทุกคนสามารถ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  
- นักเรียนลาซาลทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยความตั้งใจ  
- นักเรียนลาซาลรู้และเข้าใจ
เรื่องโทษของยาเสพติดเป็น
อย่างดี 
- นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยง 
ห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
- นักเรียนร่วมเดินรณรงค์
ต่อต้าน เผยแพร่โทษของยาเสพ
ติด  
- นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดทุกชนิด 
 

 
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๔  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
       สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๑. โครงการพัฒนา
สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้
๑.๑ กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนในด้านการคิด
วิเคราะห ์
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐  เข้าร่วม
กิจกรรมและมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์อย่างหลากหลาย ซึ่ง
มีผลท าให้นักเรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้ มีทักษะการ
คิดอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนนิงานจัดการเรียน
การสอนในด้านการคิดวิเคราะห ์
นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างหลากหลาย สามารถน า
ความรู้มาพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ด้านการคิดอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
จัดการเรียนการสอนในดา้นการ
คิดวิเคราะห์ พบว่า การ
ด าเนินงานมผีลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๖ 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสงูขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน้
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๑.๒ กิจกรรมพัฒนา          
การเรียนของนักเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมพิเศษอย่าง
หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ 
สามารถน าความรู้มาพัฒนา
ผลการเรียนของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนนิงานพัฒนาการ
เรียนของนักเรียน ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายสอดคล้องกับ
ศักยภาพของนักเรียน ซึ่งมีผลท า
ให้นักเรียนสามารถน าทักษะ
ความรู้มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของตนให้ดียิ่งขึ้น 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมพัฒนาการเรียนของ
นักเรียน พบว่า การด าเนนิงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเปน็
ร้อยละ ๙๒.๙๓ 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสงูขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน้
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม-จริยธรรม 
๒.๑ กิจกรรมค่าย
คุณธรรม 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคน  เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะความรู้            
ความเข้าใจในกิจกรรม
คุณธรรม สามารถปฏิบัติใน
การอยู่ค่ายได้อย่างถูกต้อง 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม นักเรียนได้รับการ
อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม
การอยู่ร่วมกันอย่างดี ซึ่งมีผล
ท าให้นักเรียนปรับตัวและอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างเป็น
อย่างดี 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 



และน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมค่าย
คุณธรรม พบว่าการด าเนินงาน
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี           
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๙ 

จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๒.๒ กิจกรรมให้ความรู้
ทางศาสนา 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมให้ความรู้ทาง
ศาสนา  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะความรู้ใน
หลักธรรมค าสอนสามารถ
น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานกิจกรรม
ให้ความรู้ทางศาสนา นักเรียน
ได้รับการอบรมปลูกฝัง
หลักธรรมค าสอนอย่างถูกต้อง
สม่ าเสมอ นักเรียนนน า
หลักธรรมค าสอนไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมฟัง
เทศน์ฟังธรรม พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี  คิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๐๙ 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
๓.๑ กิจกรรมต่อต้านยา
เสพติด 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐  เข้า
ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพ
ติด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน าความรู้โทษของ     
ยาเสพติดมาใช้ในการ
ปูองกันตนเองให้ห่างไกลยา
เสพติด 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด นักเรียนได้รับ
ความรู้โทษพิษภัยของยาเสพติด
อย่างถูกต้องสม่ าเสมอ            
ซึ่งท าให้นักเรียนน าความรู้โทษ
ของยาเสพติดมาใช้ในการ
ปูองกันตนเองให้ห่างไกลจากยา
เสพติด 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกจิกรรมต่อต้าน
ยาเสพติด พบว่าการด าเนินงาน
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิด

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 



เป็นร้อยละ ๙๓.๔๑ 

๓.๒ กิจกรรมร่ วมขจัด   
ยาเสพติดกับชุมชน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐  เข้า
ร่วมกิจกรรมร่วมขจัดยาเสพ
ติดกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้โทษของ            
พิษภัยยาเสพติด สามารถน า
ความรู้มาใช้ในการปูองกัน
ตนเองและชุมชนให้ห่างไกล
จากยาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานร่วมขจัด
ยาเสพติดกับชุมชน นักเรียน
ได้รับการอบรมให้ความรู้โทษ
ของยาเสพติดและวิธีปูองกันยา
เสพติ ดอย่ า งสม่ า เ สมอ ซึ่ ง
นัก เรี ยนสามารถน าความรู้
มาร่วมขจัดยาเสพติดกับชุมชน
ไดอย่างมีประสิทธิภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สั ม ฤ ท ธิ์ ผ ล ข อ ง ก า ร
ด าเนินงานตามกิจกรรมร่วม
ขจัดยาเสพติดกับชุมชน พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ใ น เ กณฑ์ ดี  คิ ด เป็ น ร้ อยล ะ 
๙๓.๓๓ 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ม
นโยบาย  จุด เน้ น  แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เ พ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการวางแผนชีวิตสู่
ความพอเพียง 
๔.๑ กิจกรรมออมทรัพย์ 
 
 

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

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินกิจกรรมออม
ทรัพย์ นักเรียนได้รับการอบรม
ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของการใช้
เงินอย่างประหยัด คุ้มค่า รู้จัก
ออมทรัพย์ไว้ใช้จ่ายในยาม
จ าเป็น ซึ่งนักเยนสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการวางแผนชีวิตสู่
ความพอเพียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธ์ิผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมออมทรัพย์ พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๖ 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
เปูาหมาย 

๔.๒ กิจกรรมการด าเนิน
ชีวิตตามวิถีไทย 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมการด าเนินชีวิตตาม
วิถีไทยอย่างสม่ าเสมอ 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานกิจกรรม
การด าเนินชีวิตตามวิถีไทย 
นักเรียนได้รับการอบรมปลูกฝัง

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา



เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการด าเนินวิถีชีวิต
พอเพียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทักษะการด าเนินชีวิตตามวิถีไทย 
และร่วมสืบสานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน า
ความรู้มาใช้ในการด าเนินชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการด าเนินชีวิตตาม
วิถีไทย พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธ์ิอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๙๓ 
 

เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
เปูาหมาย 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕. โครงการติดตามผลการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนตาม
เปูาหมายของสถานศึกษา 
- งานติดตามผลการจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนใน
ทุกระดับชั้นเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาร้อยละ ๘๐ มี
ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร จั ด
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
มีการติดตามงานติดตามผล
การจัดกิ จกรรมส่ ง เสริ ม
ผู้เรียนในทุกระดับชั้น 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานติดตามผล
การจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
ในทุกระดับชั้น พบว่า มีการ
ติดตามงานอย่างต่อเนืองและ
สม่ าเสมอ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สั ม ฤ ท ธิ์ ผ ล ข อ ง ก า ร
ด าเนินงานตามงานติดตามผล
การจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
ในทุกระดับชั้น เรียน พบว่ า                
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ใ น เ กณฑ์ ดี  คิ ด เป็ น ร้ อยล ะ 
๘๓.๒๐ 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ม
นโยบาย  จุด เน้ น  แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เ พ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
เปูาหมาย 

- งานติดตาม/ประเมิน ผล
การปฏิบัติงาน  
 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาร้อยละ ๘๐ มี
การติดตาม/ประเมิน ผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง
สม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
มีการติดตามงานติดตาม/
ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 
ในทุกระดับชั้น 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการงานติดตาม/ประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน พบว่า มีการ
ติดตามงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนืองและ
สม่ าเสมอ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามงานติดตาม/
ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ม
นโยบาย  จุด เน้ น  แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เ พ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
เปูาหมาย 



พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๘๐ 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- งานติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน 
 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาร้อยละ ๘๐ มี
การติดตามและประเมินผล
ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
มีการติดตามงานติดตาม
และประเมินผลผู้เรียนในทุก
ระดับชั้น 

ผลการด าเนินงาน 
   จากการงานติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนือง
และสม่ าเสมอ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามงานติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
เปูาหมาย 



 

กลยุทธ์ที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการฟื้นฟูจิตใจครู
และนักเรียนคาทอลิก 
 

ด้านปริมาณ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก
ร้อยละ ๘๕  มีจิตส านึกท่ีดี
ในการปฏิบัติตน         
เป็นคริสตชนที่ดี 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก
ได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจ ได้
ตระหนักและไตร่ตรองถึง
ความเชื่อที่แท้จริงในการ
เป็นคริตชนที่ดี 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรครูและนักเรียน 
คาทอลิกร้อยละ ๙๑.๐๐ได้ร่วม
พิธีมิสซาขอบพระคุณทุกเดือน 
เพ่ือส่งเสริมความเชื่อ ความ
ศรัทธา 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนคาทอลิกได้รับ
การฟ้ืนฟูจิตใจ ได้ตระหนักและ
ไตร่ตรองถึงความเชื่อท่ีแท้จริง
ในการเป็นคริตชนที่ดี 

มาตรฐานที่ ๑๖  การเป็น
ครูที่ดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ     
ลาซาล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ครูและ
นักเรียนคาทอลิกได้รับการ
ส่งเสริมกิจศรัทธาอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

๑.๑ กิจกรรม ส่งเสริม
ความเชื่อ ความศรัทธา 
ความรู้ และการเตรียมตัว
เพ่ือรับศีลศักดิ์สิทธิ์   
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๙๐ ได้รับการเตรียมตัวที่ดี
เพ่ือรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความเชื่อ ความ
ศรัทธา ความรู้ในการรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๙๑.๐๐ ได้รับศีลก าลังและศีล
มหาสนิท 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความเชื่อ ความ
ศรัทธา ความรู้ในการรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์ 

 

๒. โครงการพัฒนาครูค า
สอนจัดท าสื่อการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
ครูค าสอนร้อยละ ๘๕  มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อ
การสอนค าสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
ครูค าสอน มีสื่อการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา
การเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ 
ครูค าสอนร้อยละ ๘๗.๕๔ได้รับ
การอบรมเรื่องการท าสื่อการ
สอนทางคริสต์ ณ ศูนย์ค าสอน
คาทอลิก 
เชิงคุณภาพ 
ครูค าสอน มีสื่อการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนรู้
ได้ดียิ่งขึ้น 

มาตรฐานท่ี ๑๖ การเป็นครู
ท่ีดีตามค าแนะน าของท่าน
นักบุญยวง เดอ     ลาซาล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  ครูสอนค า
สอนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการท าสื่อการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ )
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 



ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒.๑ งานสอนค าสอน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๘๕ ได้เรียนค าสอนและร่วม
กิจกรรมคาทอลิก 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนคาทอลิกมีคุณธรรม
จริยธรรม ชอบช่วยเหลือ
ผู้อื่น ตามแบบฉบับของพระ
เยซูเจ้า และปฏิบัติศาสนกิจ
ด้วยความเชื่อศรัทธา และมี
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ
๘๗.๕๔ ได้เรียนค าสอนตั้งแต่
เวลา ๗.๔๕-๘.๑๕ น. ทุกวัน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนคาทอลิกมีคุณธรรม
จริยธรรม ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 
ตามแบบฉบับของพระเยซูเจ้า 
และปฏิบัติศาสนกิจด้วยความ
เชื่อศรัทธา และมีความเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน 
 

 

๓. โครงการส่งเสริม
กระแสเรียก 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕  
ส่งเสริมกระแสเรียกการเป็น
นักชวช พระสงฆ์ และการ
เป็นคริสตชนที่ดี 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีส่วนในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคล
ในการปฏิบัติศาสนกิจใน
ศาสนาที่ตนเองนับถือให้มี
ความเชื่อความศรัทธา เป็น
พุทธศาสนิกชน และ คริสต
ชนที่ดีตลอดไป 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๘๗.๒๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมกระแสเรียก  ณ  วัดนักบญุ 
เปโตร จ.นครปฐม 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีส่วนในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลใน
การปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาที่
ตนเองนับถือให้มีความเชื่อ
ความศรัทธา เป็น
พุทธศาสนิกชน และ คริสตชนที่
ดีตลอดไป 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ สถานศึกษา
ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนกระแสเรียกการ
เป็นนักบวช 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔.โครงการส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน
คาทอลิก 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ให้ความช่วยเหลือและ

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๒ ได้เข้าใจ
ในหลักคุณธรรมของการ รักและรบั
ใช้ 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูที่ดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ      



 บ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมส่วนรวม 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูและนักเรียนมี
ส่วนในการพัฒนาโรงเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และ
ตระหนักถึงคุณค่าของการ
ช่วยเหลือโรงเรียนและ
ชุมชนอย่างแท้จริง 
 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูและนักเรียนมีส่วน
ในการพัฒนาโรงเรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และตระหนักถึงคุณค่า
ของการช่วยเหลือโรงเรียนและ
ชุมชนอย่างแท้จริง 
 

ลาซาล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ สถานศึกษา
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝุ
เรียนรู้ คู่จิตส านึกทาง
สังคม 
 

๔.๑ กิจกรรม  
บรรยากาศแห่งความรัก
และรับใช้ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๙๐ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่แสดงออกถึงบรรยากาศ
แห่งความรักและรับใช้ ตาม
จิตตารมณ์แห่งการรับใช้ของ
พระเยซูเจ้า 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนคาทอลิกมีจิตใจ
เมตตา ช่วยเหลือผู้อื่นตาม
จิตตารมย์แห่งความรักและ
รับใช้ขอพระเยซูเจ้า และ
ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความ
เชื่อและศรัทธา  
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๒ ได้
สัมผัสและร่วมกับบรรยากาศ
ของการช่วยเหลือผู้อื่น ผ่าน
ทางการบริจาคสิ่งของและร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนคาทอลิกมีจิตใจเมตตา 
ช่วยเหลือผู้อื่นตามจิตตารมย์
แห่งความรักและรับใช้ขอพระ
เยซูเจ้า และปฏิบัติศาสนกิจ
ด้วยความเชื่อและศรัทธา  
 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔.๒ กิจกรรม  
กิจกรรมศาสนาตาม
เทศกาล 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก
ร้อยละ ๙๐ ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆในศาสนาตาม
เทศกาล เช่น พิธีบูชา
ขอบพระคุณทุกวันศุกร์ต้น
เดือน การจัดกิจกรรมในวัน
คริสต์มาส การสวดภาวนา
เดินรูป ๑๔ ภาค ในเทศกาล

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๒ ได้
เข้าใจใน ศาสนพิธีกรรมต่าง ๆ 
และได้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น วันคริสต์มาส การฉลองแม่
พระ และวันถือศีลอดใน
เทศกาลมหาพรต 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนคาทอลิกมีการ

 



มหาพรต ถวายช่อดอกไม้วัน
ฉลองแม่พระ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนคาทอลิกมี
การปฏิบัติศาสนกิจ และ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน
ศาสนาตามเทศกาลด้วย
ความเชื่อศรัทธา และมี
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 

ปฏิบัติศาสนกิจ และร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในศาสนาตาม
เทศกาลด้วยความเชื่อศรัทธา 
และมีความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น 
 

๕. โครงการศิษย์แท้ของพระ
เยซูคริสต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรคาทอลิก
ร้อยละ ๘๕ ได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมคาทอลิกที่ได้จัดมีขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
บุคลาครูและนักเรียนคาทอลิก
มีการปฏิบัติศาสนกิจ และร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในศาสนาตาม
เทศกาลด้วยความเชื่อศรัทธา 
และมีความเปน็น้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน เป็นแบบอย่างทีด่ีต่อ
ผู้อื่น 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๗.๘๗ 
ได้ฝึกในตนเองเพื่อการเสียสละ
ตามวัยของตนในการแสดงออกถึง
การรักผู้อื่นตามแบบอยา่งพระเยซู 
เชิงคุณภาพ 
บุคลาครูและนักเรียนคาทอลิกมี
การปฏิบัติศาสนกิจ และร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในศาสนาตาม
เทศกาลด้วยความเชื่อศรัทธา 
และมีความเปน็น้ าหนึ่งใจเดียวกนั 
เป็นแบบอยา่งที่ดีต่อผู้อืน่ 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็นครู
ที่ดีตามค าแนะน าของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๕  ผู้เรียนได้
ฝึกฝนตนเองในการเป็นศิษย์
แท้ของพระเยซูคริสต์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕.๑ กิจกรรมกองหน้า   
ร่าเริง 
 

เชิงปริมาณ 
สมาชิกเสียสละร้อยละ ๙๐ 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ฝึกอบรมเสียสละที่
ประกอบด้วย ๓ ภาคส่วน
ด้วยกัน คือ ร่าเริง กล้าหาญ 
และเสียสละ 
เชิงคุณภาพ 
สมาชิกเสียสละมีความรู้
เกี่ยวกับหลักค าสอน ปฏิบัติ
ศาสนกิจด้วยความร่าเริง 
กล้าหาญ และเสียสละ
เหมาะสมกับวัย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนกองหน้าร่าเริงได้เข้า
ร่วมกิจกรรมกองหน้าร้อยละ 
๙๑.๙๐ กับทางอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ในปีการศึกษานี้ 
 
เชิงคุณภาพ 
สมาชิกเสียสละมีความรู้
เกี่ยวกับหลักค าสอน ปฏิบัติ
ศาสนกิจด้วยความร่าเริง กล้า
หาญ และเสียสละเหมาะสมกับ
วัย 

 



๕.๒ กิจกรรมกองหน้าร่า
เริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
สมาชิกพลศีลร้อยละ ๙๐ ได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ฝึกอบรมพลศีล 
เชิงคุณภาพ 
สมาชิกพลศีลมีความรู้
เกี่ยวกับหลักค าสอน ปฏิบัติ
ศาสนกิจด้วยความเชื่อ
ศรัทธา ปฏิบัติกิจเมตตารับ
ใช้ผู้อ่ืน และมีความเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนพลศีลร้อยละ๙๑.๘๕ 
ได้ร่วมกิจกรรมพลศีล กับทาง
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปี
การศึกษานี้ 
เชิงคุณภาพ 
สมาชิกพลศีลมีความรู้เกี่ยวกับ
หลักค าสอน ปฏิบัติศาสนกิจ
ด้วยความเชื่อศรัทธา ปฏิบัติกิจ
เมตตารับใช้ผู้อ่ืน และมีความ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕.๓ กิจกรรมยุวธรรมทูต 
 

เชิงปริมาณ 
สมาชิกยุวธรรมทูตร้อยละ 
๙๐ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การฝึกอบรมยุวธรรมทูตที่
ประกอบด้วย ๔ ภาคส่วน
ด้วยกัน คือ ค าสอนธรรมทูต 
ชีวิตจิตธรรมทูต ธรรมทูตรับ
ใช้ และธรรมทูตท่ีเป็นหนึ่ง
เดียวกัน 
เชิงคุณภาพ 
สมาชิกยุวธรรมทูตมีความรู้
เกี่ยวกับหลักค าสอน ปฏิบัติ
ศาสนกิจด้วยความเชื่อ
ศรัทธา ปฏิบัติกิจเมตตารับ
ใช้ผู้อ่ืน และมีความเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนยุวธรรมทูตร้อยละ
๙๑.๓๓ ได้เรียนรู้ การรู้จักรัก 
และแบ่งปันกับเด็กก าพร้าได้
มากยิ่งขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
สมาชิกยุวธรรมทูตมีความรู้
เกี่ยวกับหลักค าสอน ปฏิบัติ
ศาสนกิจด้วยความเชื่อศรัทธา 
ปฏิบัติกิจเมตตารับใช้ผู้อ่ืน และ
มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

 

๕.๔ กิจกรรม วาย ซี เอส 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม วาย  
ซี  เอส ได้อย่างดี 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน วาย ซี เอสร้อยละ
๘๒.๘๖ ได้ร่วมค่ายและเข้าใจ
กระบวนการ See Judge Act 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
สมาชิก วาย ซี เอสเป็นผู้มี
คุณธรรม มีน้ าใจและ
สามารถคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ รู้จักช่วยเหลือ
ผู้อื่น 
 

เชิงคุณภาพ 
สมาชิก วาย ซี เอสเป็นผู้มี
คุณธรรม มีน้ าใจและสามารถ
คิดวิเคราะห์สถานการณ์ รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕.๕ กิจกรรมเยาวชน
ลาซาล 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕  ร่วม
กิจกรรมเยาวชนลาซาลและ
มีจิตใจท างานจิตอาสาได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มี
น้ าใจและสามารถคิด
วิเคราะห์สถานการณ์ รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนเยาวชนลาซาลร้อยละ
๘๕.๑๒ ได้ร่วมค่ายและ
กิจกรรมที่สังขละบุรี 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มี
น้ าใจและสามารถคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน 
 

 

๕.๖ กิจกรรมนักร้อง
ประสานเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
สมาชิกชุมนุมนักร้อง
ประสานเสียง  ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการฝึกฝนการร้อง
เพลงอย่างถูกวิธีและฝึกการ
ร้องเพลงประสานเสียงที่มี
ความกลมกลืน ไม่ร้องผิดคีย์  
และสามารถร้องได้ตรง
จังหวะ      
เชิงคุณภาพ 
สมาชิกชุมนุมนักร้อง
ประสานเสียง  มีทักษะการ
ร้องเพลงที่ถูกต้อง และ
สามารถร้องใน 
พิธีกรรมของโรงเรียนได้

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๒.๒๕ มี
ทักษะการร้องเพลงที่ดีขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
สมาชิกชุมนุมนักร้องประสาน
เสียง  มีทักษะการร้องเพลงที่
ถูกต้อง และสามารถร้องใน 
พิธีกรรมของโรงเรียนได้อย่าง
ไพเราะ    
 
 
 

 



 อย่างไพเราะ    
 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕.๗ กิจกรรมแบ่งปันพระ
วาจา 
 

เชิงปริมาณ  
ครูและนักเรียนร้อยละ๘๕ 
ได้เห็นคุณค่าและไตร่ตรอง
พระวรสาร  
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนได้เห็นคุณค่า 
และแสดงออกถึงความเชื่อค
วาศรัทธาในพระวรสาร 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕.๑๐ 
มีความเข้าใจในขั้นตอนการ
แบ่งปันพระวาจาและไตร่ตรอง
ได้ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนได้เห็นคุณค่า 
และแสดงออกถึงความเชื่อควา
ศรัทธาในพระวรสาร 

 

๖.โครงการศาสนสัมพันธ์
ฉันท์พ่ีน้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๑ กิจกรรมพุทธศาสนา 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕ 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ที่ตนนับถือ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและตระหนักถึง
ความส าคัญในศาสนาที่ตน
นับถือและน าหลักค าสอนไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ ๘๕ ได้ร่วมศึกษา
และปฏิบัติศาสนพิธีใน
โอกาสต่างๆสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และตระหนักถึงความส าคัญ
ในศาสนาที่ตนนับถือและน า
หลักค าสอนไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๗.๓๖
ได้ร่วมกิจกรรมคริสต์สัมพันธ์ 
เสริมสร้างความซื่อตรง 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและตระหนักถึง
ความส าคัญในศาสนาที่ตนนับ
ถือและน าหลักค าสอนไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวัน 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ ๘๗.๔๓ สามารถปฏิบัติ
กิจศรัทธาทางพุทธศาสนาได้
อย่างดี 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และตระหนักถึงความส าคัญใน
ศาสนาที่ตนนับถือและน าหลัก
ค าสอนไปปฏิบัติใน

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูที่ดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ ลา
ซาล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  
สถานศึกษาส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือและ
สร้างความเป็นหนึ่งเดียว
ร่วมกันฉันท์พ่ีน้อง 
 



ชีวิตประจ าวัน ชีวิตประจ าวัน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖.๒ กิจกรรมศาสนา
อิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๓ กิจกรรมคริสตจักร
สัมพันธ์ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่นับถือศาสนา
อิสลามร้อยละ ๘๕ ได้ร่วม
ศึกษาและปฏิบัติศาสนพิธีใน
โอกาสต่างๆ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และตระหนักถึงความส าคัญ
ในศาสนาที่ตนนับถือและน า
หลักค าสอนไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่นับถือศาสนา
คริสต์นิกายโปรแตสตันท์
ร้อยละ ๘๕ ได้ร่วมศึกษา
และปฏิบัติศาสนพิธีใน
คริสตจักร 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และตระหนักถึงความส าคัญ
ในศาสนาที่ตนนับถือและน า
หลักค าสอนไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม
ร้อยละ ๘๗.๓๓สามารถยึดหลัก
ค าสอนของพระอัลเลาะห์และ
ปฏิบัติกิจศรัทธาได้อย่างดี 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และตระหนักถึงความส าคัญใน
ศาสนาที่ตนนับถือและน าหลัก
ค าสอนไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่เป็นคริสต์เตียนร้อย
ละ ๘๗.๓๓ สามารถเข้าร่วม
นมัสการในคริสตจักรอย่าง
สม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และตระหนักถึงความส าคัญใน
ศาสนาที่ตนนับถือและน าหลัก
ค าสอนไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๗. โครงการพัฒนาครูสู่
การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗.๑ กิจกรรมนิเทศครูใหม่
ตามจิตตารมณ์ของท่าน
นักบุญยอห์น แบฟติสท์  
เดอ ลาซาล 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรครูโรงเรียนลาซาล
ร้อนละ ๘๕ น าคุณธรรม 
๑๒  ประการของท่าน
นักบุญ ยวง เดอ ลาซาล มา
ปรับใช้ในชีวิตของความเป็น
ครูที่ดีของโรงเรียนลาซาลได้
อย่างเหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูโรงเรียนลาซาลมี
ความรู้เรื่องคุณธรรม ๑๒ 
ประการของท่านนักบุญ 
ยวง เดอ ลาซาล 
 
เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕ เข้าใจเรื่อง
ของแนวคิดและการท างาน
ด้านการศึกษาของคณะ
ลาซาล 
เชิงคุณภาพ 
ครูสามารถเรียนรู้และเข้าใจ
เรื่องของแนวคิดและการ
ท างานด้านการศึกษาของ
คณะลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๖ ได้เข้ารับการ
อบรมการเป็นครูที่ดีและร่วม
กิจกรรมในค่ายได้อย่างดี 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูโรงเรียนลาซาลมี
ความรู้เรื่องคุณธรรม ๑๒ 
ประการของท่านนักบุญ ยวง 
เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
ครูใหม่ร้อยละ๘๕.๓๓ เข้าใจจิต
ตารมณ์ของคณะลาซาลเป็น
อย่างดี 
เชิงคุณภาพ 
ครูสามารถเรียนรู้และเข้าใจ
เรื่องของแนวคิดและการท างาน
ด้านการศึกษาของคณะลาซาล 
 

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

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๗.๓ กิจกรรมอบรมและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ครูและนักเรียน 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ๘๕
ได้รับอบรมและส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
เชิงคุณภาพ 
เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดี

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕ได้
เข้ารับการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
เชิงคุณภาพ 
เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีใน

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ในการเป็นผู้มีคุณธรรม
ประจ าตนและมีระเบียบ
วินัยขั้นพื้นฐานในการ
ด าเนินชีวิตที่ดีต่อสังคม 
และเสียสละ 

การเป็นผู้มีคุณธรรมประจ าตน
และมีระเบียบวินัยขั้นพื้นฐานใน
การด าเนินชีวิตที่ดีต่อสังคม 
และเสียสละ 
 

 
 
 
 

๘. โครงการส่งเสริมและ
สืบสานงานจิตตารมย์ของ
ท่านนักบุญยอห์น        
แบปติสท์  เดอ  ลาซาล   
 
 
 
 
 
 
 
๘.๑ กิจกรรมจิตอาสา 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๐ 
เข้าใจจิตตามรมณ์และ
ท างานด้วยความรักตาม
หน้าที่ของตนเองอย่างเต็มท่ี 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียน เข้าใจจิต
ตามรมณ์และท างานด้วย
ความรักตามหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเต็มที่ 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เป็นผู้มี
มีจิตสาธารณะ รักเมตตา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน เป็นผู้มีมีจิต
สาธารณะ รักเมตตาและ
เสียสละ 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ๘๔.๔๖
สามารถเข้าใจจิตตารมณ์และ
จิตตารมณ์ของคณะลาซาลได้ดี 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียน เข้าใจจิตตาม
รมณ์และท างานด้วยความรัก
ตามหน้าที่ของตนเองอย่าง
เต็มที่ 
 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๒.๕๐ เป็นผู
น าจิตอาสาของโรงเรียนลาซาล 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน เป็นผู้มีมีจิตสาธารณะ 
รักเมตตาและเสียสละ 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูที่ดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ  
ลาซาล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ นักเรียน
เข้าใจจิตตารมณ์ของท่าน
นักบุญยอห์น แบปติสท์ 
เดอ ลาซาลและแสดงออก
ถึงการมีจิตสาธารณะ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๘.๒ งานทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
๘.๓ งานช่วยเหลือผู ้
ยากไร้ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ที่ขอทุน
ได้รับทุนทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับทุนและ
สามารถใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่า
รู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนลาซาลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้รอ
โอกาส ร้อยละ ๘๐ ตาม
ความเหมาะสม 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๒ ได้รับ
ทุนการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับทุนและสามารถ
ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่ารู้จักเป็น
ผู้ให้มากกว่าผู้รับ 
เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ๘๒.๖๗  
ได้ร่วมบริจาคสิ่งของตามโอกาส
ที่เหมาะสมแก่ผู้ด้อยโอกาส 
เชิงคุณภาพ 

 



 
 
 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนลาซาลได้ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้รอ
โอกาส ตามความเหมาะสม 
 

โรงเรียนลาซาลได้ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้รอ
โอกาส ตามความเหมาะสม 
 
 

๘.๔ งานช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหาเป็น
รายบุคคล 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารและคณะครู ให้
ความส าคัญในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร้อยละ 
๙๐ ให้มีศักยภาพในการ
เรียนรู้และด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารและคณะครู ให้
ความส าคัญในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มี
ศักยภาพในการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารและครูร้อยละ ๙๐.๖๗
ได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนใน
ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้
นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารและคณะครู ให้
ความส าคัญในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มี
ศักยภาพในการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๗ สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑ โครงการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ  
ครูและนักเรียนโรงเรียน
ลาซาลร้อยละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงคุณภาพ  
๑. ครูและนักเรียนโรงเรียน
ลาซาลได้น าความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการด ารงชีวิต 
๒  ครูและนักเรียนโรงเรียน
ลาซาลสามารถใช้ชีวิตที่
เหมาะสมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการด าเนินงาน 
 ครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาล
ร้อยละ ๘๔.๔๒ ได้รับความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลได้น าความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
และสามารถใช้ชีวิตที่เหมาะสม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาตรฐานที่ ๑๗  
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 



๒. โครงการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่กลุ่มสาระ  ต่าง ๆ 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถน าความรู้ในด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การจัดการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนได้รับความรู้และ
น ามาด าเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างเหมาะสมพอเพียง 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนร้อยละ ๙๔.๒๔ 
สามารถน าความรู้ในด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
จัดการเรียนการสอน นักเรียน
ได้รับความรู้และน ามาด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม
พอเพียง 
 

มาตรฐานที่ ๑๗  
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.โครงการจัดแหล่งการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนร้อยละ ๙๓.๙๗ มี
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ 
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๑๗  
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔.โครงการสานสัมพันธ์อยู่
อย่างพอเพียง 
 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรใน
โรงเรียนได้ร่วมสานสัมพันธ์
อยู่อย่างพอเพียง 
เชิงคุณภาพ   
๑. บุคลากรในโรงเรียนได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรูปแบบของความ
พอเพียง   
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียงตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ ๙๓.๖๐ ของบุคลากรใน
โรงเรียนได้ร่วมสานสัมพันธ์อยู่
อย่างพอเพียง และบุคลากรใน
โรงเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในรูปแบบของความ
พอเพียง  และนักเรียนมี
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๑๗  
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๘ ช่วยเหลือเยาวชนผู้รอโอกาสทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.  โครงการระบบดูแล 
     ชว่ยเหลือ 
๑.๑ งานระเบียนสะสม    
๑.๒ งานให้ค าแนะน าและ 
      ช่วยเหลือนักเรียน 
๑.๓ กิจกรรมค้นหาตัวเอง 
๑.๔ งานคัดกรองนักเรียน  
      (SDQ) 
๑.๕ งานจัดปูายนิเทศด้าน  
      การศึกษา   
๑.๖ งานติดตามผล - 
      การศึกษาต่อ   
๑.๗ งานจัดหา และมอบ
ทุนการศึกษา    
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปมี 
สุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนลาซาลทุกคน เข้า
ร่วมโครงการ และกิจกรรม 
 

เชิงปริมาณ   
       นักเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการ/งาน/กิจกรรม                
ร้อยละ ๙๖.๒๕ ได้รับ 
การช่วยเหลือ พัฒนา  
ส่งเสริม และสามารถน า 
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์  
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
อย่างเหมาะสม 
 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนลาซาลทุกคน เข้าร่วม
โครงการ และกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   มาตรฐานที่ ๑๘      
 ช่วยเหลือเยาวชนผู ้
 รอโอกาสทางการศึกษา 



 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๑๙ สถานศึกษาส่งเสริมความส าคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส ารวจความพึง
พอใจในการบริหารการจัด
การศึกษา 
- งานส ารวจความพึงพอใจ
ของนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

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

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๙๐.๘๐ ของนักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพอใจใน
การบริหารจัดการศึกษาของทาง
โรงเรียน ให้ความร่วมมือและ
เห็นความส าคัญของการบริหาร
การศึกษาที่โรงเรียนด าเนินการ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน แสดง
ความคิดเห็นโดยการประเมิน
การบริหารการศึกษาร่วมกับทาง
โรงเรียนอย่างสร้างสรรคแ์ละเป็น
ประโยชน์ ทางโรงเรียนน าข้อมูล
และผลการประเมินมาแก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพตามความประสงค์
ท่ีต้องการร่วมกัน 

มาตรฐานท่ี ๑๙ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๙.๑ 
สถานศึกษาสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์
เก่าในการร่วมมือในการ
พัฒนาการศกึษา 

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

เชิงปริมาณ 
 ๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ร้อยละ ๘๕ มีความรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๒.ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ร้อยละ ๘๕ เห็นความส าคัญ
ของการส่งเสริมความ
พอเพียง 
 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๙๒.๒๗  ของนักเรียน 
ผู้ปกครองชุมชนน าแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน น า
ความรู้ แนวทาง โครงการ ของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานของความ
พอเพียง 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



 เชิงคุณภาพ 
 ๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีความรูแ้ละเข้าใจ
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.  ผู้เรียน ผู้ปกครอง  และ
ชุมชนน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไประยุกต์
ใช้ได้จริง 

  

๓.โครงการลาซาลสาน
สัมพันธ์ 
-กิจกรรมสืบสานประเพณี
ด้านชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
-กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันภายในและ
ภายนอก 
-กิจกรรมลาซาลเลี่ยนแฟร์ 
- งานประชุมผู้ปกครอง 
- งานจัดปูายนิเทศความรู้
สู่ชุมชน 
 

เชิงปริมาณ                   
๑. โรงเรียน บ้าน ชุมชน 
ร้อยละ ๘๕  มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ส่งผลต่อ
สถานศึกษา                         
๒. โรงเรียน บ้าน ชุมชน 
ร้อยละ ๘๕ มีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือสังคม 
เชิงคุณภาพ                                   
๑. มีการให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
บ้าน ชุมชน อันจะสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
สถานศึกษา                              
๒. ผู้ปกครอง ชุมชน ให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนใน
การเข้าร่วมกิจกรรม และ
ช่วยเหลือสังคมด้วยความ
เต็มใจ 
 

เชิงปริมาณ                    
ร้อยละ ๙๒.๘๑ ของผู้ปกครอง 
ชุมชนและโรงเรียนได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน
โรงเรียนและชุมชน 
 
เชิงคุณภาพ  
 โรงเรียน บ้าน ชุมชน และ
สังคมท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีการ
ด าเนินการร่วมมือกันในการจัด
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น 
เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความยินดี
และเต็มใจ  ให้ข้อเสนอแนะ
และแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการ
จัดกิจกรรมด้านต่างๆของทาง
โรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ และ
ค านึงถึงประโยชน์ร่วมกัน                                

มาตรฐานที่ ๑๙ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๙.๒ 
สถานศึกษาร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการแลกเปลี่ยน
ความรู้สู่ชุมชน 
- กิจกรรมภูมิปัญญาให้
ความรู้ 
- กิกรรมพัฒนาศักยภาพ 

เชิงปริมาณ                  
๑. บุคลากรโรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๙๒.๒๖ ของบุคลากร
เข้าอบรมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอกและน าความรู้มาขยาย
ผลกับบุลากรภายในกร เป็น

มาตรฐานที่ ๑๙  ตัวบ่งชี้ที่ 
๑๙.๓    มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 
ครอบครัว ชุมชนองค์กรที่



การอบรม สัมมนาต่างๆ 
 

ร้อยละ ๘๕                  
๒. บุคลากรโรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญา
ความรู้กับชุมชน หรือได้รับ
การอบรม สัมมนาอย่าง
ต่อเนื่องจากสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความรู้สู่ตนเอง
และชุมชน ร้อยละ ๘๕ 
เชิงคุณภาพ                     
๑. มีการให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมกิจกรรม อบรม
สัมมนาของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้ของ
ตนเองและองค์กร          
๒. แลกเปลี่ยนความรู้กับ
ชุมชน และภูมิปัญญาความรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือเป็นการ
สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพ  มีการ
แลกเปลี่ยนและเรียนกับชุมชน 
องค์กรที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรได้เข้าร่วม อบรม
สัมมนากับหน่วยงานภายนอกที่
มีศักยภาพในการพัฒนาทั้ง
ทางด้านความรู้เพ่ือนน ามา
พัฒนาการเรียนการสอน การ
อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมมี
การน าความรู้มาขยายผลกับ
บุคลากรในองค์กรและน า
ความรู้เผยแพร่สู่ชุมชนเป็นการ
สร้างบรรยากาศที่ดีและสร้าง
องค์ความรู้ร่วมกัน 

เกี่ยวข้อง 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕.โครงการบริการสถานที่
เพ่ือชุมชน และสังคม 
 

เชิงปริมาณ                  
๑. ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
และองค์กรภายนอก ร้อยละ 
๘๕ สามารถใช้สถานที่ของ
สถานศึกษาได้อย่างเหมาะ 
สมและเกิดประโยชน์อันเป็น
แนวทางในการร่วมมือกันใน
การพัฒนาสถานศึกษา      
๒. ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
และองค์กรที่เก่ียวข้องร้อย

เชิงปริมาณ                   
ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของชุมชน 
สังคม หรือหน่วยงานภายนอก
ได้เข้ามาใช้สถานที่ในการท า
กิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ 
ต่อการศึกษา และสังคม เช่น
การเข้าสัมมนางานทางด้าน
การศึกษาและการศาสนา การ
แข่งขันกีฬากระชับ
ความสัมพันธ์ ใช้สถานที่ส าหรับ

มาตรฐานที่ ๑๙  ตัวบ่งชี้ที่  
๑๙.๒ สถานศึกษาร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน  
 



ละ ๘๕ พอใจในบริการที่
สถานศึกษาเปิดให้เข้าใช้
สถานที่ 
เชิงคุณภาพ                  
๑. ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
และองค์การภายนอก
สามารถใช้สถานที่ของ
สถานศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม และเกิด
ประโยชน์สูงสุดส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้
สถานที่ตามภาระงานนั้นๆ
๒. ชุมชนและสถานศึกษา
เกิดเกิดความสัมพันธ์ร่วมมือ
ช่วยเหลือในลักษณะต่างๆ
เป็นอย่างดี 
 
 

จัดงานบวช และงานมงคล
สมรสเป็นต้น  
เชิงคุณภาพ                                                                                                       
 ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
องค์กรภายนอกเข้ามาติดต่อขอ
ใช้บริการสถานที่และได้รับการ
ต้อนรับการบริการเป็นอย่างดี
ได้รับการอ านวยความสะดวก
ทางด้านสถานที่และอุปกรณ์
ต่างๆในการใช้งาน เป็นที่
ประทับใจและพอใจกับผู้มาใช้
สถานที่เป็นอย่างยิ่ง                

 
 
กลยุทธ์ที่ ๒๐    พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียน และงานพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นมาตรฐาน  
  และทันต่อการให้บริการ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ระบบงานด้านธุรการ-
การเงินของโรงเรียน 
 
๑.๑ กิจกรรมปรับปรุง
เครือข่ายเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
๑.๒ กิจกรรมพัฒนางาน
ทะเบียนให้มีข้อมูล
ครบถ้วนถูกต้อง 
๑.๓ กิจกรรมพัฒนา 
เอกสารทางการศึกษาให้
เป็นมาตรฐาน 
๑.๔ กิจกรรมพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ของ

เชิงปริมาณ 
 เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ในฝุายธุรการ-การเงิน    
ร้อยละ ๘๐  มีความรู้ความ
เข้าใจในขอบข่ายของงานที่
ตนรับผิดชอบและปฏิบัติได้
ถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีการจัดการด้าน
ธุรการ-การเงินให้เป็นไป
ตามเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาของโรงเรียน
อย่างครบถ้วน 
 

เชิงปริมาณ 
 เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง
ในการปฏิบัติงานในฝุายธุรการ-
การเงิน ร้อยละ ๘๔.๖๕  มี
ความรู้ความเข้าใจในขอบข่าย
ของงานที่ตนรับผิดชอบและ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีการจัดการด้าน
ธุรการ-การเงินให้เป็นไปตาม
เปูาหมายตามแผนพัฒนาของ
โรงเรียนอย่างครบถ้วน 
 

มาตรฐานที่ ๒๐ 
ตัวบ่งชี้  ๒๐.๑จัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ งาน
ทะเบียนโรงเรียน และงาน
พัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็น
มาตรฐาน สามารถให้การ
สนับสนุนฝุายต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี 
ตัวบ่งชี้  ๒๐.๒ 
   พัฒนาระบบงาน
การเงินให้เป็นมาตรฐาน 
ตอบสนองการบริหาร
จัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    



โรงเรียน 
๑.๕ กิจกรรมจัดท างบ
การเงินและบัญชี 
๑.๖ กิจกรรมจัดท า
รายงานและตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
๑.๗ กิจกรรมปรับปรุง
ข้อมูลพัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


