
บทที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

๑. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพอนามัยของเด็ก 
๒. ตรวจสุขภาพและตรวจชั่งน  าหนักวัดส่วนสูงเด็กทุกคนอย่างสม่ าเสมอ 
๓. ส่งเสริมการจัดอาหารกลางวันให้ครบ ๕ หมู่ และดูแลเด็กนักเรียนในการดื่มนม การออกก าลังกายอย่าง 
    ต่อเนื่อง 
๔. ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออกและส่งเสริมการร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
    อย่างต่อเนื่อง 
๕. ส่งเสริมให้เด็กได้ออกไปท ากิจกรรมแข่งขันนอกสถานที่เพ่ิมมากขึ น 
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นพื นฐานการด าเนินชีวตใน 
    การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนให้มีความสุข 
๗. ส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
๘. ส่งเสริมพัฒนาครูทุกระดับชั นให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ 
    ลึกซึ งมากขึ น 
๙. ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กอยู่ตลอดเวลารวมทั งมีการวิเคราะห์ผลงานเด็กเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม    
    น ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่าง 
     ต่อเนื่อง 
๑๐. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้จัดกิจกรรมเนื อหาให้ตรงกับความต้องการ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการสอนให้กับ 
     บุคลากร 
๑๑. ส่งเสริมให้ครูทุกระดับชั นได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอในการเรียนรู้การจัดการศึกษาใหม่ๆ 
๑๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัยมากขึ น 
๑๓. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
     เพ่ือจะได้ร่วมกันพัฒนาการท างานอย่างเป็นระบบ 
๑๔. ส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทั งภายใน 
      และนอกสถานศึกษา 
๑๕. ส่งเสริมผู้เรียนในการเข้าร่วมแข่งขันทางด้านศิลปะและกีฬาตามสถานที่ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
      ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
๑๖. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามาจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กเพ่ิมขึ น 
๑๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนในทุกระดับชั น 
๑๘. ส่งเสริมการปลูกพืชที่แปลงเกษตรให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับพื นที่แปลงสาธิต 
 
 
 



 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับผู้เรียน 

        ๒. ส่งเสริมการแข่งขันภายในสถานศึกษาทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  และกีฬา ประเภทต่างๆ 
        ๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม-จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๘ ประการ 
        ๔. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้วัสดุธรรมชาติอย่างประหยัด 
            และรู้คุณค่า 
   ๕. ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต  
   ๖. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน และ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั งภายใน 
            และนอกสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
   ๗. ส่งเสริมการเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องของทักษะความรู้ด้านต่างๆ อย่าง 
            หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้มาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   ๘. ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมี 
            วิจารณญาณ พร้อมทั งจัดการนิเทศครูอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการสอนแบบคิดวิเคราะห์ 
   ๙. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ นทุกกลุ่มสาระ 
   ๑๐. ส่งเสริมผู้เรียนบางกลุ่มสาระ เพื่อผลการทดสอบ o-net   ในปีการศึกษาต่อไปจะได้มีคุณภาพสูงกว่า  
              เกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา เช่น 
    ป.๖  สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
   ม.๓ สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม จ านวนและการด าเนินการ 
        ม.๖ สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 สาระ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร  
     ดาวและอวกาศ 

        ๑๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดของตนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ 
              มอบหมาย 
        ๑๒. ส่งเสริมการนิเทศครูให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรอย่างถูกต้อง 
        ๑๓. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
        ๑๔. ส่งเสริมการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม 
        ๑๕. ส่งเสริมให้ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน 
        ๑๖. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมบ้างตามโอกาสที่เหมาะสม 
        ๑๗. มีการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพ่ือร่วมพัฒนาโรงเรียน 
        ๑๘. ส่งเสริมให้คณะกรรมการศึกษาในแต่ละโรงเรียนมีการประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพ่ือ 
              น าไปพัฒนาโรงเรียนของตน 
        ๑๙. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองระดมความคิด โดยมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติในรูปของ ผลิตภัณฑ์  
              ประเภทต่างๆ ได้  
        ๒๐. ส่งเสริมการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
        ๒๑. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างถูกต้องพร้อมทั งมีการนิเทศ 
              ก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร 



    ๒๒. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่นน าความรู้แลกเปลี่ยนหรือมาถ่ายทอดให้กับ 
          นักเรยีน 
    ๒๓. ส่งเสริมในเรื่องสุขอนามัยให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงบริเวณโดยรอบของอาคารเรียนให้เป็นแหล่ง 
          ของการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    ๒๔. พัฒนาระยะเวลาในการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละมาตรฐานให้เสร็จก่อนสิ นเดือน มีนาคม  
          ๒๕๖๐ 
    ๒๕. คณะกรรมการทุกฝ่ายควรเขียนรายงาน SAR และน าเสนอต่อฝ่ายงานประกันคุณภาพของโรงเรียนเพ่ือ 
          รวบรวมคัดกรองก่อนน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 
    ๒๖. ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันประชุมเพ่ือก าหนดการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ 
           คณะกรรมการสถานศึกษาลงนามเห็นชอบ ให้เสร็จสิ นภายในเดือนพฤษภาคม 
    ๒๗. ส่งเสริมการท า SWOT ของทุกมาตรฐาน เพื่อหาจุดเด่น  จุดด้อย  ในการท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่าง 
           ต่อเนื่อง 
     ๒๘. ส่งเสริมการรายงานผลสัมฤทธิ์ทุกมาตรฐาน/ตัวบ่งชี ลงในลาซาลสารเพื่อเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
     ๒๙. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายควรจัดตั งคณะกรรมการพิสูจน์อักษรก่อนพิมพ์งานของฝ่ายต่าง ๆ 
     ๓๐. ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหา 
           ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๓๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษาอีกทั งการน าภูมิ 
           ปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้เพื่อเป็นประสบการณ์ตรงกับนักเรียน 
     ๓๒. ส่งเสริมการอบรมปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนัก เล็งเห็นคุณค่าความส าคัญของปรัชญา และวิสัยทัศน์ของ  
           โรงเรียนให้มากขึ น โดยเน้นการปฏิบัติตนของนักเรียน และการเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนทุกคน 
     ๓๓. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จากภายนอกให้มากขึ น 
     ๓๔. เปิดโอกาสให้วิทยากรจากภายนอก เข้ามาพัฒนาแนวทางการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง 
           ประสบการณ์ให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย 
     ๓๕. ส่งเสริมในด้านการพัฒนาปรับปรุง การจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
           วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
      ๓๖. ส่งเสริมให้ผู้แทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
      ๓๗. พัฒนาการจัดตั งเป็นศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ อย่างยั่งยืน       
      ๓๘. ส่งเสริมการน าวิทยากรจากภายนอกมาพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ในด้านการป้องกันแก้ไข 
             ปัญหายาเสพติด 
      ๓๙. ส่งเสริมการวางแผนเพื่อการด าเนินโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาอย่าง 
            หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน 
      ๔๐. ส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ กิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 



๒. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 เป้าหมาย การจัดการศึกษาปฐมวัย  
เป้าหมายที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  
เป้าหมายที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  
เป้าหมายที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  
เป้าหมายที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
เป้าหมายที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
เป้าหมายที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
เป้าหมายที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา  
เป้าหมายที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
เป้าหมายที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
เป้าหมายที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย  
เป้าหมายที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ น 

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

(วิชาการ)  
กลยุทธ์ที่   ๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่าง 

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

ดีต่ออาชีพสุจริต (กิจการนักเรียน) 
    กลยุทธ์ที่   ๗ ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (บุคลากร) 
    กลยุทธ์ที่   ๘ ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (บุคลากร)
   
    กลยุทธ์ที่   ๙ ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

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

  ศักยภาพ (ทรัพยากรฯ) 
   กลยุทธ์ที่   ๑๒  ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง     
                       (ประกันคุณภาพ/ประสิทธิผล) 
 



กลยุทธ์ที่   ๑๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
(ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน)  

กลยุทธ์ที่   ๑๔ ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ น  
(กิจการนักเรียน) 

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

ทันต่อการให้บริการ (ธุรการ-การเงิน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย   
เป้าหมายที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย 

-  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางดา้นร่างกายเหมาะสม
กับวัย 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มี

พัฒนาการด้านร่างกาย
สมวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีสุขภาพร่างกาย

สมบูรณ์แข็งแรง 
เจริญเติบโตตามวัย            
มีสุขนิสัยที่ดีและรู้จักดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย 

มาตรฐานที่ ๑ 

- กิจกรรมตรวจชั่งน  าหนัก -         
วัดส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

-  เพื่อให้เด็กมีน  าหนักส่วนสงู
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณะสุข 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มี

น  าหนัก - ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีน  าหนัก -  ส่วนสูงตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๑ 

- กิจกรรมซ่อมเสริมสมรรถนะ
ด้านร่างกาย 

- เพื่อให้เด็กมีร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มี

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตาม
วัย 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กเล่นและออกก าลังกายได้

เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๑ 

    

    

 

 

 



  เป้าหมายที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ - เพื่อให้เด็กมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีทักษะ

การเคลื่อนไหวตามวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้

คล่องแคล่ว มีพัฒนาการ
ทางดา้นกลา้มเนื อใหญ่ - 
กล้ามเนื อเล็ก และการ
ประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือ
กับตาด ี

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๒ 

- กิจกรรมหนูน้อยอนามัย - เพื่อให้เด็กสามารถดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีสุข

นิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักดูแลสุขภาพอนามัย

ของตนเองได้เหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๓ 

- กิจกรรมปลอดภัยห่างไกล
โรค 

- เพื่อให้เด็กปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงเก่ียวกับความ
ปลอดภัยได ้

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ 

หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่ง
เสพติด 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง

เก่ียวกับความปลอดภัย 
บอกโทษของสิ่งมอมเมาได ้

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๔ 

    

    

 

 



เป้าหมายที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการส่งเสริม

พัฒนาการด้านอารมณ์

และจิตใจ 

-  เพื่อให้เด็กแสดงออกทาง

อารมณ์ จิตใจและ

ความรู้สึกที่เหมาะสมกับวยั 

ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มี

พัฒนาการด้านอารมณ์และ

จิตใจเหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 

-  เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออก

ทางอารมณ์ จิตใจและ

ความรู้สึกได้เหมาะสมกบั

วัย 

มาตรฐานที่ ๒ 

- กิจกรรมหนูน้อยจิตแจ่มใส -  เพื่อให้เด็กมีจิตใจร่าเริงสด

ชื่น แจ่มใส 

ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีความ

ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่

ดีต่อตนเอง 

ด้านคุณภาพ 

-  เด็กร่าเริง สดชื่น แจ่มใส 

แสดงออกถึงการยอมรับ

และชืน่ชมความสามารถ 

และผลงานของตนเอง 

มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งชี ที่ ๒.๑ 

- กิจกรรมหนูท าได ้ -  เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจใน

ตนเองและกล้าแสดงออก 

ด้านปริมาณ มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งชี ที่ ๒.๒ 

  -  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีความ

มั่นใจและกลา้แสดงออก 

 

    

    

 

 

 

 



เป้าหมายที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมอารมณ์ดีมีสุข - เพื่อให้เด็กแสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้เหมาะสมกบัวัย 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ได้
เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ ์

มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งชี ที่ ๒.๓ 

- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง - เพื่อให้เด็กมีสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาต ิ

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีความ
ชื่นชมศลิปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาต ิ

ด้านคุณภาพ 

- เด็กสนใจและเข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและธรรมชาต ิ

มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งชี ที่ ๒.๔ 

    

    

    

    

    

    

 

 



เป้าหมายที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม 

-  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มี

พัฒนาการด้านสังคม
เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กแสดงออกด้านสังคมได้

อย่างเหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๓ 

- กิจกรรมเด็กดีมีระเบียบวินัย - เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบและ
เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ 
ครูอาจารย ์

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีวินัย 

รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กรู้จักเก็บสิ่งของเข้าที่ 

รู้จักการรอคอย มีความ
รับผิดชอบงานที่ได้รบั
มอบหมาย และเชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพ่อแม่ และ
ครูอาจารย์ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี ที่ ๓.๑ 

- กิจกรรมเด็กดีมีความซื่อสัตย์ -  เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และรู้จักการ
ช่วยเหลือ แบ่งปนั 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต และรู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปนั 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กไม่น าสิง่ของของผู้อื่นมา

เป็นของตนเอง ยอมรับเมื่อ
ท าผิด มนี  าใจ ช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี ที่ ๓.๒ 

    

 

 

 

 



เป้าหมายที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมเล่นดีมีเหตุผล -  เพื่อให้สามารถเล่นและ

ท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ สามารถ

เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น

ได ้

ด้านคุณภาพ 

- เด็กเล่นและท างานร่วมกับ

ผู้อื่น ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตาม

ข้อตกลง และปฏิบัตตินเปน็

ผู้น า – ผู้ตามที่ด ี

มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี ที่ ๓.๓ 

- กิจกรรมหนูน้อยมารยาท

งาม 

-  เพื่อส่งเสริมให้เด็กประพฤติ

ตนตามวฒันธรรมไทย 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐สามารถ

ประพฤติตนตามวัฒนธรรม

ไทยและศาสนาทีต่นนับถือ

ได ้

ด้านคุณภาพ 

- เด็กมีมารยาทในการพูดการ

ฟัง การรับประทานอาหาร

และการแสดงความเคารพ

ต่อผู้อื่นตามวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี ที่ ๓.๔ 

- กิจกรรมวันส าคัญ -  เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วม

กิจกรรมในวันส าคัญทาง

ศาสนา 

ด้านปริมาณ มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี ที่ ๓.๔  - เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ 

ประพฤติตนตามศาสนาที่ตน

นับถือ 

 ด้านคุณภาพ  

 - เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมในวัน

ส าคัญทางศาสนา 

 

 



  เป้าหมายที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการส่งเสริม

พัฒนาการด้าน

สติปัญญา 

- เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ

ด้านสติปัญญาเหมาะสม

กับวัย 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มี

พัฒนาการด้านสติปัญญา

เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กได้เรียนรู้ตามรูปแบบ

บูรณาการทั งทักษะและ

สาระการเรียนรู้ได้

เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๔ 

- กิจกรรมโครงงานเพ่ือ 

การเรียนรู้ 

- เพ่ือให้เด็กกล้าซักถามใน

สิ่งที่ตนเองอยากรู้ 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กกล้าซักถามในสิ่งที่

ตนเองอยากรู้ และมุ่งมั่นที่

จะเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ 

มาตรฐานที่ ๔ 

ตัวบ่งชี ที่ ๔.๑ 

- กิจกรรมยอดนักคิด - เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบ

ยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ  

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐มี

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ

สิ่งต่าง ๆ 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กบอกคุณลักษณะ

คุณสมบัติความเหมือน 

ความแตกต่างและบอก

ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง 

ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 

ตัวบ่งชี ที่ ๔.๒ 

    



เป้าหมายที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน - เพื่อให้เด็กใช้ภาษาใน 

การสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีทักษะ

ทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และ

เข้าใจได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 

ตัวบ่งชี ที่ ๔.๓ 

- กิจกรรมเสริมทักษะสร้าง

ความรู ้

- เพื่อให้เด็กมีทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์

ด้านคุณภาพ 

- เด็กมีความสามารถในการ

เรียนรู้และปฏิบัติ โดยใช้

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และ

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ได ้

มาตรฐานที่ ๔ 

ตัวบ่งชี ที่ ๔.๔ 

- กิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์ - เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มี

จินตนาการและความคิด

สร้างสรรค ์

ด้านคุณภาพ 

- เด็กถ่ายทอดความคิดและ

จินตนาการ สร้างสรรค์

ผลงานที่มีรายละเอียด

แปลกใหม่ 

มาตรฐานที่ ๔ 

ตัวบ่งชี ที่ ๔.๕ 

 

 



เป้าหมายที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- เพื่อให้ครูเข้าใจปรัชญา
หลักการ หลักการและ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ ์

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ มีความ
เข้าใจปรัชญา หลักการ
เป้าหมายและธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ 

๕.๔ ๕.๕ ๕.๖ ๕.๗ ๕.๘ 
๕.๙ ๕.๑๐ 

 

- กิจกรรมการประเมินสภาพ
จริง 

- เพื่อให้ครูสามารถจัดท า
หน่วยการเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์กิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีความหลากหลาย
และสามารถน ามาพฒันา
ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก 

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ จัดท า
หน่วยการเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ การจัด
กิจกรรมประจ าวันและการ
ประเมินพัฒนาการเด็กได้
อย่างเหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชีท่ี่ ๕.๑ 

- กิจกรรมการจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ ์

- เพื่อส่งเสริมการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยโดย
ครอบคลุมพัฒนาการทั ง ๔ 
ด้าน 

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ สามารถ
น าความรูไ้ปประยุกต์ใช้และ
เชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจ
สู่การจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๒ 

- กิจกรรมเด็กดีศรีลาซาล - เพื่อให้ครูจัดสภาพแวดล้อม
ภายในชั นเรียนและจดั
ประสบการณ์ที่กระตุ้นให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ จัด
กิจกรรมให้เด็กมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนนุ
การเรียนรู้ของเด็กและ
เสริมสร้างให้เด็กมีวินัยใน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๓ 

- กิจกรรมผลิตสื่อเทคโนโลยี
สร้างสรรค์           

- เพื่อให้ครใูช้สื่อและ
เทคโนโลยทีี่เหมาะสม
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของ
เด็ก 

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ ท าการ
ผลิตสื่อเทคโนโลยี
สร้างสรรค์ย่างมีคุณภาพ
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม 
สติปัญญาและมีจ านวน
เพียงพอกับเด็ก 

มาตรฐานที่๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๔ 

 



เป้าหมายที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมประเมินพัฒนาการ 
๔ด้าน 

- เพื่อให้ครูใช้เครื่องมือการวัด
และประเมินพฒันาการของ
เด็กอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลพฒันาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ จัด
กิจกรรมการประเมิน
พัฒนาการทุกด้านอย่าง  
สม่ าเสมอและรายงานผลให้
ผู้ปกครองรับทราบ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๕ 

- กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่
การวิจัย 

- เพื่อให้ครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใชผ้ลในการ
ปรับการจัดประสบการณ ์

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ท าการ
วิจัยและน าผลการวิจัยมา
ปรับปรุงพฒันาการและ
พฤติกรรมของเด็กให้
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๖ 

-กิจกรรมห้องเรียน น่าอยู่ น่า
รู้ น่าเรียน 

-เพื่อให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้
เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐จัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลามี
บรรยากาศอบอุ่นคลา้ยบา้น
และส่งเสริมพฒันาการของ
เด็ก 

ตัวบ่งชี ที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๗ 

-กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 

- เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กและผู้ปกครอง 

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐สนับสนนุ
ให้ผู้ปกครองแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเก่ียวกับตัวเด็กและให้
ค าแนะน ากับผู้ปกครองใน
การพัฒนาและแก้ไข
พัฒนาการของเด็ก 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๘ 

- กิจกรรมนิเทศการสอน - เพื่อให้ครูมีความรู้
ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัยให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐จดักิจกรรม
การเรยีนการสอนที่
หลากหลายมีการประเมิน
พัฒนาการเด็กอย่างสม่ าเสมอ
โดยได้รับการนิเทศการสอน
จากหัวหน้าสายหัวหน้าระดับ
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๙ 

- กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงาน - เพื่อให้ครูจัดท าสารนทิัศน์
และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

- ครูร้อยละ ๘๗.๐๐จดัท าข้อมูล
สารนิทัศน์อย่างเป็นระบบเห็น
ร่องรอยการพัฒนาและการ
เรียนรู้ที่หลากหลายของเด็ก 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๑๐ 

 



เป้าหมายที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น า 

- เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารจดั
การศึกษาปฐมวัย และมผีล
การปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

- เพื่อส่งเสริมการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมและการใช้
ข้อมูลจากการประเมินผลหรือ
การวิจัยเป็นฐานข้อมลูในการ
พัฒนางานวิชาการและงาน
บริหารใหส้ามารถน าไป
บริหารจดัการศึกษา ไดต้รง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยเน้นคณุภาพของเด็ก
ปฐมวัยเป็นส าคัญ 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล เป็นผลใหเ้ด็ก 
ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความ
พึงพอใจในการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- ผู้ปกครองร้อยละ ๙๒ มี
ความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาปฐมวัยแบบมีสว่น
ร่วม ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
สามารถน าเอาข้อมูลการ
ประเมินผลทั งดา้นวชิาการ
และการจัดการ มาจดัท า
แผนคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
บริหารการจัดการศึกษาได้
ตรงตามเป้าหมายที่วางไว ้

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๓ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๔ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๗ 

- กิจกรรมพัฒนาการบริหาร
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

- เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
แนวคิด หลักการและ
จุดหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ
อธิบายความหมายของ
ปรัชญาแนวคิด หลักการ
ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยได้อยา่งชดัเจน 

- สามารถน าความรูไ้ปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๒ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาแนวคิด หลักการ 
การจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างชัดเจน สามารถน า
ความรูไ้ปปฏิบัตไิด้อย่าง
ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๑ 
 

 



เป้าหมายที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล

บริหารงานของผูบ้ริหาร 

- เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ

ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้วางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- เพื่อให้เกิดการพัฒนา

ปรับปรุง เทคนิควธิีการ

ใหม่ๆ มาใช้เพื่อพัฒนา

คุณภาพเด็ก 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๒ 

สามารถวิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศ น ามาพัฒนา

ปรับปรุง เพื่อน ามาใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพเด็ก

ปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบ

ทั ง ๔ ด้าน 

มาตรฐานที่ ๖ 

ตัวบ่งชี ที่ ๖.๒ 

 

- กิจกรรมประเมินผลการ

บริหารการศึกษาปฐมวัย 

- เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มี

ส่วนเก่ียวข้องทางการศึกษา

ได้รับรู้ ข้อมูลสารสนเทศ 

- เพื่อให้น าข้อมูลสารสนเทศ

และการแสดงความคิดเห็น 

เป็นแนวทางประกอบการ

ตัดสินใจในการก าหนด

นโยบายในการพัฒนา

การศึกษา 

- เพื่อให้บุคลากรทางการ

ศึกษาน าผลการวิจัย มา

พัฒนาส่งเสริมคุณภาพเด็ก 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๒ เปิด

โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทาง 

การศึกษา ร่วมแสดง     

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

ด าเนินการติดตามตรวจสอบ 

ปรับปรุง พฒันาโดยใช้ข้อมูล

การประเมินหรือผลการวิจัย 

มาตรฐานที่ ๖ 

ตัวบ่งชี ที่ ๖.๓ 

 

- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน -  เพื่อพัฒนาแผนการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

- เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา

และผู้ที่เก่ียวข้องมีการ

ด าเนินงานร่วมกัน 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๒ มี

การก าหนดแผนในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา โดย

ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 

ร่วมรับผิดชอบ ด าเนินงาน

ตามบทบาทหน้าที่ร่วมกนั 

มาตรฐานที่ ๖ 

ตัวบ่งชี ที่ ๖.๔ 

 

 

 



เป้าหมายที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู
ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

-  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธผิล 

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๒ มีการ
วางแผนและส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และพฒันา
ศักยภาพครูและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๕ 
 

- กิจกรรมนิเทศและให้
ค าปรึกษาทางวชิาการ 

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

- เพื่อส่งเสริมให้ครูน าความรู้
มาปรับปรุงในการจัดการ
เรียนรู้ พัฒนาการใช้สื่อการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๒ ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการ เพื่อให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๖ 
 

- กิจกรรมส ารวจความพึง
พอใจของผู้ปกครอง 
นักเรียนและชุมชน 

- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

- เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพมากขึ น 

- เพื่อพัฒนาแผนงานดา้น
บุคลากร และงานบริหารให้
มีประสิทธิภาพ ท าให้
ผู้ปกครองและชุมชนมีความ
พึงพอใจในผลการบริหาร
การศึกษาปฐมวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๒ มี 
แผนการด าเนนิงาน
บริหารงานอยา่งเป็นระบบ 
จัดบุคลากรตาม
ความสามารถ สามารถ
ปฏิบัติหนา้ที่ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ผูป้กครอง
และชุมชน มีความพึงพอใจ
ผลจากการจัดการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๗ 

    

 

 



เป้าหมายที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร          - เพื่อให้สถานศึกษามี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่
มีประสิทธิภาพและมีความ
ถูกต้องตามหลักการการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๗.๐๐  
มีแนวปฏิบัติในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อ
พัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม สติปญัญาที่เหมาะสม
กับวัย 

มาตรฐานที ๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๗.๑ 
๗.๒,๗.๓,๗.๔ ๗.๕ 

- กิจกรรมการวิเคราะห์สภาพ
ผู้เรียน 

- เพื่อปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน และทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบันเหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็ก 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๗.๐๐
มีมีหลักการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวยัเพื่อพัฒนาเด็ก
ให้มีพัฒนาการทุกดา้นสงูสุด
ตามศักยภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาเด็กให้เกิดความสุขใน
การเรียนรู ้

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๗.๑ 

- กิจกรรมประเมินปรับปรุง
แผนการจัดประสบการณ ์

- เพือ่ให้สถานศึกษามีระบบ
กลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกผา่ย
ในการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจหลัก
การศึกษาปฐมวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๗.๐๐
มีการจัดท าแบบประเมนิ
แผนการจัดประสบการณ์
เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายเกิดความตระหนัก
และเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๗.๒ 

- กิจกรรมวันปฐมนิเทศ - เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและ
ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ๘๗.๐๐
จัดกิจกรรมเพื่อให้พ่อแม่
ผู้ปกครองและผู้ที่มสี่วน
เก่ียวข้องมีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๗..๓ 

- กิจกรรมห้องเรียนสนุก -เพื่อให้เกิดการสร้างการมี
ส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน
และท้องถิ่น 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๗.๐๐
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๗.๔ 

 



เป้าหมายที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

-กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้ 

- เพื่อให้สถานศึกษามีการจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

- สถานศึกษาร้อยละ  ๘๗.๐๐
จัดสภาพสิง่แวดล้อมที่
จ าเป็นเอื อประโยชน์และ
อ านวยความสะดวกต่อการ
พัฒนาเด็กเพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านสูงสุด
ตามศักยภาพ 

มาตรฐานที่  ๗ 
ตัวบ่งชี ที่  ๗.๕ 

-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

-เพื่อให้สถานศึกษาจัดสิ่งที่
จ าเป็นเอื อประโยชน์อ านวย
ความสะดวกต่อการพฒันา
เด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านสงูสุดตามศักยภาพ 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๗.๐๐
มีระบบการจัดการสร้าง
เสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บที่มี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๗.๕ 

   

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



เป้าหมายที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน 

ระดับก่อนประถมศึกษา 

- กิจกรรมจัดท ามาตรฐานและ

แผนพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

-  กิจกรรมเผยแพร่เอกสาร

ความรู้สนบัสนนุ 

- เพื่อก าหนดมาตรฐานและ

แผนพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษา เพื่อมุ่งพฒันา

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

- เพื่อเผยแพร่เอกสารความรู้

สนับสนนุเพื่อให้ผู้เรียนและ

บุคลากรทุกฝา่ย เกิดความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

ของสถานศึกษา 

- สถานศึกษามีมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัยที่

สอดคล้องและครอบคลุม

ตามที่กระทรวงก าหนด 

- บุคลากรในสถานศึกษาร้อย

ละ ๙๒.๐๐ มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ

จัดการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานที ่๘ 

ตัวบ่งชี ที่ ๘.๑ 

- กิจกรรมติดตามและ

ประเมินผลการด าเนนิงาน 

-  เพื่อด าเนินการตรวจสอบ
ผลการด าเนนิงานของ
คณะกรรมการแต่ละฝ่าย 
และติดตามความก้าวหนา้  

- เพื่อวัดประเมินผลการ

ด าเนินงานของฝา่ยตา่ง ๆ  

และน าผลการประเมินมา

วิเคราะห์หาข้อสรุป เพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ น 

- คณะกรรมการแต่ละฝ่าย

ด าเนินการปฏิบัติงานอยา่ง

เป็นปัจจบุันและสามารถ

พัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ น 

มาตรฐานที ่๘ 

ตัวบ่งชี ที่ ๘.๒ - ๘.๕ 

- กิจกรรมการจัดท ารายงาน 

SAR 

- เพื่อจัดท ารายงานประเมิน

ตนเองประจ าปี น าเสนอต่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา และสู่

สาธารณชน 

- เอกสารรายงานการประเมิน

ตนเองระดับก่อน

ประถมศึกษา จ านวน ๒ ชุด 

มาตรฐานที ่๘ 

ตัวบ่งชี ที่ ๘.๖ 

    

    

 



เป้าหมายที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากรผ่าน
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 

ด้านปริมาณ 
-เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ ได้เรียนรู้
ผ่านแหล่งเรียนที่หลากหลาย 
ทั งภายใน ภายนอก 
สถานศึกษา 
 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายทั งภายใน-
ภายนอก สถานศึกษา มีการ
จัดแหล่งเรียนรู้ที่สามารถ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มี
กระบวนการเรียนรู้ที่เอื อ
ประโยชนไ์ด้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมแหล่งเรียนรูเ้พิ่มพูน
ปัญญา 
 

- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ ๙๒.๐๐ ของ
สถานศึกษามีแหลง่เรียนรู้ที่
สนับสนนุส่งเสริมให้เด็ก
พัฒนาการเรียนรู้ตามวัย มี
การสนับสนนุส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ทั งภายในและภายนอก
สถานศึกษาท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สามารถเชื่อมโยงความรู้ได ้

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี ที่ ๙.๑ 

    

 

 



เป้าหมายที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

บุคคลากรในสถานศึกษา มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ด้านปริมาณ 

-ร้อยละ ๙๒.๐๐ ของบุคลากร

ภายในสถานศึกษา มีการ

ถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมที่

หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันของบุคคลากร

ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

 

ด้านคุณภาพ 

-บุคลากรภายในสถานศึกษา

ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่

หลากหลาย 

มาตรฐานที่ ๙ 

ตัวบ่งชี ที่ ๙.๒ 

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

 

 

 

- เพื่อให้สถานศึกษา 

ครอบครัวชุมชนและองค์กร

ที่เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน 

 

ด้านปริมาณ 

-ร้อยละ ๙๒.๐๐ ของ

สถานศึกษาได้รับการ

สนับสนนุจากครอบครัว 

ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง

ในการส่งเสริมทักษะความรู้

ของเด็ก 

 

ด้านคุณภาพ 

-เด็กได้รับการพัฒนาทักษะ

ต่างๆ โดยผ่านการท ากิจกรรม

ที่หลากหลาย 

 

มาตรฐานที่ ๙ 

ตัวบ่งชี ที่ ๙.๒ 

 

 

 



เป้าหมายที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการพัฒนาศักยภาพ             
การเรยีนรู ้

- เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
อย่างองค์รวม ซึ่งเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู 
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง  สะท้อน
ความเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

- สถานศึกษาส่งเสริมเด็กให้
บรรลตุามปรัชญา วิสยัทัศน์ 
จุดเน้น เป้าหมาย เพื่อส่งเสรมิ
พัฒนาการและการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๒ 

- กิจกรรมค่ายเสริมทกัษะ 
วิชาการ 

- เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาที่ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนอง 
ต่อธรรมชาติและพัฒนาการ
ของเด็กแต่ละคน 

- สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนา             
ให้เด็กบรรลุตามบรรลตุาม
เป้าหมายในการพัฒนา
ส่งเสริมพัฒนาการและ                 
การเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๑ 

- กิจกรรมค่ายคุณธรรม - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีทักษะการ
คิด มีความคดิรวบยอดและ
การมีคณุธรรมจรยิธรรมให้กับ
เด็กอย่างเหมาะสม 

- สถานศึกษามีการพัฒนาการมี
คุณธรรม จรยิธรรมระเบียบ
วินัย มีทักษะในการเรยีนรู้
พัฒนาเด็ก โดยองค์รวมผ่าน
การเล่นและกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๒ 

-กิจกรรมปฐมนเิทศผู้ปกครอง 
 

- เพื่อส่งเสริมใหผู้้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบการด าเนินงานตาม
โครงการกิจกรรมทีส่นับสนุน
ส่งเสริมให้เด็กบรรลุตาม
ปรัชญาเป้าหมาย วิสยัทัศน์
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

-  สถานศึกษามีการรายงาน
แผนการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมทีส่นับสนุนส่งเสริมให้
เด็กบรรลตุามปรัชญา 
เป้าหมาย วสิัยทัศน์และ
จุดเน้นของสถานศึกษา แก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๑ 

- กิจกรรมส่งเสรมิหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้รับการ
ปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างเหมาะสมกับวัย 
และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

- สถานศึกษามีการส่งเสริมและ
ปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับผู้เรียนอยา่ง
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๑ 

- กิจกรรมส่งเสรมิสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะและกีฬา 

 
 

- เพื่อให้เด็กไดร้ับการส่งเสริม
กิจกรรมทางด้านศิลปะและ
กีฬาเพื่อตอบสนองต่อปรัชญา
วิสัยทัศน์เป้าหมายและจดุเน้น
ของสถานศึกษา 

- สถานศึกษามีผลการ
ด าเนินงานตอบสนองปรัชญา
วิสัยทัศน์เป้าหมายและจดุเน้น
ของสถานศึกษารวมทั ง
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๒ 

 



เป้าหมายที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ น 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริมนโยบาย

การจัดการศึกษาปฐมวัย 

- เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา

จัดโครงการ กิจกรรม เพื่อ

พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามนโยบาย

เก่ียวกับการศึกษา 

- เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา

ด าเนินงานตามแผน และมี

ผลการประเมินบรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้  

ด้านปริมาณ 

ร้อยละ ๙๓.๐๐ มีการจัด

โครงการกิจกรรม ส่งเสริม 

สนับสนนุ ตามนโยบาย

เก่ียวกับการจัดการศึกษา 

 

ด้านคุณภาพ 

-สถานศึกษามีการจัดโครงการ

กิจกรรม เพื่อพัฒนา และ

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑๑ 

 

- กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง 

 

 

 

- เพื่อให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับ

การปฏิบัติตนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านปริมาณ 

-เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ ได้รับ

การพัฒนาทักษะดา้นตา่งๆ 

โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์

ตรง 

 

ด้านคุณภาพ 

-เด็กได้รับความรู้จากการ

ปฏิบัติกิจกรรม มีความรู้ 

ความเข้าใจในการปฏิบัตจิริง 

ผ่านฐานการเรียนรู้ (เศรษฐกิจ

พอเพียง) 

 

มาตรฐานที่ ๑๑ 

ตัวบ่งชี ที่ ๑๑.๑ – ๑๑.๒ 

    

 

 



เป้าหมายที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ น 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

- เพื่อให้เด็กรู้จักอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีดูแลรักษา 

สาธารณสมบัติของโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 

-เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ รู้จักวิธี

ดูแลรักษา สาธารณสมบัติของ

โรงเรียนและชว่ยกันอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

 

ด้านคุณภาพ 

-เด็กสามารถดูแลรักษาสา

ธารณสมบัติของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๑ 

ตัวบ่งชี ที่ ๑๑.๑ – ๑๑.๒ 

- กิจกรรมเรียนรู้อาเซียน 

 

 

-เพื่อให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับ

ประเทศในกลุ่มประชาคม

อาเซียน 

ด้านปริมาณ 

-เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ ได้เรียนรู้

เก่ียวกับประเทศในกลุ่ม

อาเซียน ทั งภาษา วฒันธรรม 

การแต่งกาย ผ่านกิจกรรมที่

หลากหลาย 

 

ด้านคุณภาพ 

-เด็กได้รับความรู้จากการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

จากบอร์ดความรู้ ท าให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

ประเทศในกลุ่มประชาคม

อาเซียน 

มาตรฐานที่ ๑๑ 

ตัวบ่งชี ที่ ๑๑.๑ – ๑๑.๒ 

    

    

    

 
 



ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที ่๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการลาซาลรักษ ์ 
สุขภาพ  
๑ .  กิ จ ก ร รมส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพผู้เรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. กิจกรรมกีฬาสี 
 
 
 
 
 
๓. งานอนามัยโรงเรียน 

 
 
๑. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าว-สาร
ที่ส่งเสริมการดูแลรักษา    
สุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ  
๒. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้
มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั งทางกาย 
ทางจิต และทางสังคม 
๓. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกวิธีในการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ในทุกส่วนของร่างกาย 
 
๑. เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้รัก
การออกก าลังกาย 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมี
สุขภาพจิตที่ดี 
 
๑. เพ่ือจัดหายา และเวชภัณฑ์
ต่าง ๆ ประจ าไว้ที่ห้องพยาบาล 
๒. เพ่ือให้การดูแลรักษา
เบื องต้นแก่นักเรียนที่เจ็บ-ป่วย
หรือได้รับบาดเจ็บ 
ขณะอยู่ที่โรงเรียน 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุก
คนได้รับวัคซีนที่เป็นภูมิคุ้มกัน
ขั นพื นฐานตามวัยที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
 

 
 
เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕.๐๐ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
เชิงคุณภาพ                                    
    นักเรียนมีสุขนิสัยใน 
การดูแลสุขภาพ และออก-
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ   
 
 

     
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี   ๑.๑ 

  มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
  



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๔. งานติดตามภาวะ-
โภชนาการและทดสอบ
สมรรถภาพ 
 
 
 
  

๑. นักเรียนได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับน  าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพ ของตนเอง 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ภาวะการเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕.๐๐ มีการ -
เจริญเติบโตตามเกณฑ์ 
เชิงคุณภาพ                                    
   นักเรียนมีการเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์และมีสมรรถภาพ 
ทางกายที่แข็งแรง       
 

      มาตรฐานที่ ๑ 
       ตวับ่งชี   ๑.๒ 
  มีน  าหนัก ส่วนสูง และ  
มีสมรรถภาพทางกายตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
  
  
 

๕. กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส ๑. เพ่ือให้นักเรียนรู้เท่าทันและ
ปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด 
และอบายมุข  
๒. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธีดูแล
รักษาตนเองให้ปลอด- 
ภัยจากเหตุความรุนแรง 
๓. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธี
ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันโรค 
ป้องกันภัยต่าง ๆ และปัญหา
ทางเพศ 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕.๐๐ ป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
เชิงคุณภาพ   
    นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตนเพื่อให้พ้นจากสิ่งเสพติด 
และอบายมุขต่าง ๆ รู้จัก
ดูแลรักษาตนเองให้ปลอด-
ภัยจากเหตุความรุนแรง 
ป้องกันอุบัติเหตุ โรค ภัย 
และปัญหาทางเพศ 
 

     มาตรฐานที่ ๑ 
      ตัวบ่งชี  ๑.๓ 
    ป้องกันตนเองจากสิ่ง               
เสพติดให้โทษ และหลีก 
เลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ 
ความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ 
 
 

๖. กิจกรรมกล้าคิด  
กล้าท า กล้าแสดงออก 
 
 
 
 
 

    เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
และเข้าใจตนเอง รู้ว่าอะไรคือ
จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง 
สามารถพัฒนา และปรับปรุง
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีความ
มั่นคงทางอารมณ์ มีความมั่นใจ
ในตนเอง และกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม  

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕.๐๐  มีความ-
มั่นใจในตนเอง 
 เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง กล้าแสดงออกในทาง
ที่ถูกต้อง และเหมาะสม 
 

     มาตรฐานที่ ๑ 
      ตัวบ่งชี   ๑.๔ 
    เห็นคุณค่าในตนเอง  
มีความมั่นใจ กล้าแสดง-
ออกอย่างเหมาะสม 
 

 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๗. กิจกรรมรู้เขารู้เรา ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
๒. เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียน
มีมารยาทงาม มีมนุษย-
สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติ 
กับผู้อ่ืน    
  
 

 เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕.๐๐ เป็นผู้มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม  

     มาตรฐานที่ ๑ 
     ตัวบ่งชี   ๑.๕ 
    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และให้เกียรติผู้อ่ืน 

๘. งานส่งเสริม 
ความสามารถผู้เรียน 
ด้านสุนทรียภาพ 
 

๑.  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้
สามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์      
กีฬา นันทนาการ ตาม- 
ความถนัด 
๒.  เพ่ือนักเรียนได้น า
ความรู้ไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

เชิงปริมาณ   
  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕.๐๐ เป็นผู้มี
สุนทรียภาพ 
เชิงคุณภาพ   
    นักเรียนสามารถสร้าง 
 ผลงานจาการเข้าร่วม- 
 กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี  
 นาฏศิลป์  กีฬา  และ 
 นันทนาการได้  
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี   ๑.๖ 

      สร้างผลงานจาก               
การเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศิลปะ  ดนตรี / 
นาฏศิลป์  กีฬา และ 
นันทนาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ของโครงการ / กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของ สถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี)้ 

๑. โครงการอบรมปลูกฝัง
การรักชาติ ศาสน์        
พระกษัตริย์ 
 
 
 
๒. โครงการอบรมปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
๓. โครงการอบรมปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
๔.โครงการอบรมปลูกฝังให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงการ 
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
๕. โครงการอบรมปลูกฝัง
การด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง 
๖. โครงการปลูกฝังให้
ผู้เรียนความตั งใจและ
รับผิดชอบ 
๗. โครงการอบรมปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ 
ในศิลปวัฒนธรรมไทย 
๘. โครงการอบรมปลูกฝัง
ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออก ถึงการเป็น
พลเมืองดีของชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา เคารพเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. เพ่ือปลูกฝังความถูกต้อง
ประพฤติตรง ตามความเป็น
จริงต่อตนเองและผู้อื่น 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้เป็นผู้มี
ระเบียบวินัยทั งต่อตนเอง
และสังคม 
๔. เพ่ือปลูกฝังความตั งใจ
เพียรพยายามในการเรียน
และการเข้าร่วมกิจกรรม 
๕. เพ่ือปลูกฝังนักเรียนได้มี
หลักในการด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง มีเหตุผล 
ระมัดระวัง มีคุณธรรม 
๖. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ตั งใจ ท างานให้ส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมาย 
๗. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนได้
ภาคภูมิใจ ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมไทย 
 
๘. เพ่ือส่งเสริมความเป็น
ผู้น า การท างานร่วมกันเป็น
หมู่คณะ ความมีน  าใจต่อ
เพ่ือมนุษย์ด้วยกัน 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๐ 
ขึ นไปได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการที่จัดท าขึ น 
- นักเรียนให้ความร่วมมือ ใน
การด าเนินงานตามโครงการที่
ก าหนด 
- โครงการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 

 
 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์   ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
- นักเรียนมีวินัย มีความอดทน  
มีความรับผิดชอบและสามารถ
ท า งานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- นักเรียนมีทักษะและรู้จักการ
วางแผนการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
- นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ความเป็นไทยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด ารงชีวิต 
 
 

        
มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๑ 
มีคุณลักษณะ 
พึงประสงค์ 

ตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการค่ายคุณธรรม  
 
๒. โครงการอบรมปลูกฝัง
ความกตัญญู กตเวที 
 
๓. โครงการปลูกฝังผู้เรียนมี
ความเอื ออาทร เมตตา
กรุณา 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
 
๒. เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังความ
ความกตัญญูกตเวที  
 

 

๓. เพ่ือปลูกฝังความเอื อ
อาทร เมตตากรุณา รู้จักการ
เป็นผู้ให้และผู้รับ 

 
 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๐ 
 ขึ นไป ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการที่จัดท าขึ น 
- นักเรียนให้ความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการที่ก าหนด 
- โครงการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนแสดงออกถึงความ
เป็นผู้มีคุณธรรม ความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 - แสดงออกถึงความเอื อ
อาทร เมตตากรุณา ต่อผู้อ่ืน 

 
มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๒ 

เอื ออาทรผู้อ่ืน และกตัญญู
กตเวที 

ต่อผู้มีพระคุณ 
 
 
 
 
 
 

 

 
๑. โครงการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. เพ่ือส่งเสริมการปกครอง
ตามวิถีประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้รู้จักการใช้
สิทธิหน้าที่ของตนเอง 
๓. เพ่ือส่งเสริมการกล้า
แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
๔. เพ่ือปลูกฝังการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 

 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนลาซาล 
ร้อยละ ๙๐ ขึ นไป ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการที่
จัดท าขึ น 
- นักเรียนให้ความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการที่ก าหนด 
- โครงการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

 
 มาตรฐานที่ ๒  
 ตัวบ่งชี ที่ ๒.๓ 

ยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรม 
ที่แตกต่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมประเพณี
ของไทย 

 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้
รู้คุณค่า และตระหนัก
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
๒. เพ่ือส่งเสริมความเป็น
ไทยให้เกิดแก่ตัวนักเรียน 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนปฏิบัติตน ตาม
ระบอบประชาธิปไตย รู้จัก
สิทธิ หน้าที่ของตนเองเป็น
อย่างดี 
-นักเรียนร่วมอนุรักษ์
ประเพณีไทย ตระหนักรู้
คุณค่าของประเพณีไทย 

 

 

๑. โครงการอนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

๑. เพ่ืออบรมปลูกฝังให้
นักเรียนได้ตระหนัก และ
เห็นคุณค่าความส าคัญของ
การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
ท ากิจกรรมรณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน 
รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม  
รู้ผลกระทบที่จะเกิดขึ นจาก
การไม่ช่วยกันรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนลาซาล
ร้อยละ ๙๐ ขึ นไป ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 - นักเรียนให้ความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานตาม
โครงการ 
- โครงการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 

 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนร่วมเดินรณรงค์
รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
- นักเรียนเห็นคุณค่า 
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
 

มาตรฐานที่ ๒  
 ตัวบ่งชี ที่ ๒.๔ ตระหนัก    

รู้คุณค่า 
และร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
 



 
กลยุทธ์ที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้และพัฒนาตามตนเอง 
                อย่างต่อเนื่อง          

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริมการ
ค้นคว้าของผู้เรียน 
๑.๑กิจกรรมแสวงหา
ความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ทั งภายในและ
ภายนอก 
 

 

 
 
 
 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้จากแหล่งความรู้อ่ืนๆ
นอกเหนือจากห้องเรียน 
๒.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
๓.  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 
 

เชิงปริมาณ       
นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
เชิงคุณภาพ      
นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้จจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่าง
หลากหลายท าให้นักเรียน
ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้ เ รี ยนมีทักษะในการ
แส ว ง ห า คว าม รู้ ด้ ว ย
ตนเอง รักเรียนรู้  และ
พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
มีนิสัยรักการอ่านและ
แส ว ง ห า คว าม รู้ ด้ ว ย
ตน เ อ ง จ ากห้ อ ง สมุ ด 
แหล่ ง เ รี ยนรู้  และสื่ อ
ต่างๆ รอบตัว 

๑.๒ กิจกรรมรักการอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมี

นิสัยรักการอ่านและบันทึก

เรื่องราวจากการอ่านได้ 

๒.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี

ทักษะในการแสวงหาความรู้

จากการอ่านได้ 

๓.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน า

ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนของตนได้ 

 
 
 

เชิงปริมาณ        

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

เชิงคุณภาพ       
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักใช้เวลาว่างในการ
แสวงหาความรู้และน า
ความรู้มาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของ
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๑.๒ กิจกรรมรักการอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมี

นิสัยรักการอ่านและบันทึก

เรื่องราวจากการอ่านได้ 

๒.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี

ทักษะในการแสวงหาความรู้

จากการอ่านได้ 

๓.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน า

ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนของตนได้ 

 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ        

นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมรักการอ่านใน

ช่วงเวลา ๗.๔๕-๘.๐๐น.

อย่างสม่ าเสมอ 

เชิงคุณภาพ       

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

รู้จักใช้เวลาว่างในการ

แสวงหาความรู้และน า

ความรู้มาใช้ในการพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้ของ

ตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒.๒ กิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนความรู้และ

ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว 

ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืน 

  

๑.นักเรียนสามารถน าความรู้

ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กันได้ 

๒.เพ่ือให้นักเรียนสามารถ

ถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ต่อผู้อ่ืนได้ 

 

เชิงปริมาณ 
นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๐ 
แลกเปลี่ยนความรู้  และ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืนได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการ

แลกเปลี่ยนความรู้  และ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องราว 

ประสบการณ์สู่ ผู้ อ่ื น ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๓. โครงการส่งเสริมการ

ท างานเป็นทีม 

๓.๑ กิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน

การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

กลุ่ม 

๒.  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน

การแลกเปลี่ยนความรู้และ

วิธีการเรียนรู้ในกลุ่ม 

๓. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมี

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ภายในกลุ่ม 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะในการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนน าความรู้จากการ

ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม

มาพัฒนาผู้เรียนของตนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้ เ รี ยนมีทักษะในการ
แส ว ง ห า คว าม รู้ ด้ ว ย
ตนเอง รักเรียนรู้  และ
พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 

พูด เขียน และตั งค าถาม

เ พ่ือค้นคว้ าหาความรู้

เพ่ิมเติม 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการส่งเสริมการน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการ

เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

๔.๑ งานส่งเสริมการค้นคว้า

ความรู้ทางอินเทอร์เน็ต 

 

 

๑. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักน า

อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการที่

เกิดประโยชน์ 

๒. เพ่ือให้นักเรียนศึกษา

ข้อมูลได้หลากหลายในการ

เรียน 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ๘๐สามารถ
ใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ค้นคว้า 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตใน
การที่ เกิ ดประโยชน์และ
ศึกษาข้อมูลได้หลากหลาย 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ 

ผู้เรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

รักเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้

สามารถสรุปความคิดจาก

การอ่าน ฟัง และดู 

๑.๑ กิจกรรมการอ่าน คิด

วิเคราะห์ 

๑.๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาทักษะด้านการอ่าน

คิดวิเคราะห์ 

๑.๒.  เพ่ือพัฒนาทักษะใน

การคิดวิเคราะห์ให้ติดตัวอยู่

เสมอ 

เชิงปริมาณ 

  นักเรียนร้อยละ ๘๕ 

สามารถพัฒนาตนเองใน

ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ 

 

เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนสามารถอ่านและ

คิดวิเคราะห์ในเนื อหาได้

อย่างถูกต้อง 

 

มาตรฐานที่ ๔ 

  ผู้เรียนมีความสามารถใน

การคิดอย่างเป็นระบบ  

คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 

  สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบ และ

เชื่อมโยงข้อมูล 

 

๑.๑. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก

สังเกต เปรียบเทียบข้อมูล

อย่างเป็นระบบและ

เชื่อมโยงข้อมูลได้ 

๑.๒. เพ่ือให้นักเรียน

สามารถวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบ ข้อมูล ได้อย่าง

ถูกต้อง 

 

เชิงปริมาณ 

  นักเรียนร้อยละ ๘๕

สามารถวิเคราะห์  

เปรียบเทียบข้อมูลได้ 

 

เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบและเชื่อมโยง

ข้อมูล และสรุปความรู้ใหม่

ได้ 

 

มาตรฐานที่ ๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถใน

การคิดอย่างเป็นระบบ  

คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 

สรุปความคิดจากเรื่องที่

อ่าน ฟัง และดู และ

สื่อสารโดยการพูดหรือ

เขียนตามความคิดของ

ตนเอง 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๓ กิจกรรมพฒันาความคิด
สู่องค์ความรู้ใหม ่
 

๑.๑.  เพื่อให้นักเรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้
ความเข้าใจเดิมกับความรู้ 
๑.๒. เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาในการคิดและสรุปองค์
ความรู้น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕มีการ
พัฒนาความคิดอย่างเป็น
ระบบจนสามารถสรุปองค์
ความรู้ได้ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะ
การพัฒนาความคิดได้อย่าง
ถูกต้อง 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ   คิด
สร้างสรรค์ ตัดสนิใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสม
เหตุผล 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 

ฟัง และดู และสื่อสารโดย

การพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 

๑.๔ กิจกรรมวันภาษาไทย ๑.๑.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

รู้รักภาษาไทยและใช้

ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

๑.๒. เพื่อให้นักเรียนมีส่วน

ร่วมในการท ากิจกรรมวัน

ภาษาไทย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าใจ
และทราบถึงความเป็นมา
ของวันภาษาไทยและร่วม
กิจกรรม 
ในวันภาษาไทย 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนให้ความส าคัญ กับ
การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
และภูมิใจในเอกลักษณ์ของ
ไทย 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสนิใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสม
เหตุผล 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๕ กิจกรรม Big book ๑.๑. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
๑.๒. เพื่อให้นักเรียน
สร้างสรรค์ผลงานBig  book 
อย่างสร้างสรรค ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
ท าชิ นงาน Big book ตาม
หัวข้อท่ีก าหนดได้ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะในด้าน
สร้างสรรค์ผลงานได้ดี 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสนิใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสม 
เหตุผล 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๑.๖ กิจกรรมสมุดเล่มเล็ก ๑.๑. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้

การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

๑.๒. เพื่อให้นักเรียน

สร้างสรรค์ผลงานสมุดเล่ม

เล็ก อย่างสร้างสรรค ์

 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ

ท าชิ นงานสมุดเล่มเล็ก ตาม

หัวข้อท่ีก าหนดได้ 

 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนสามารถเรียนรู้ และ

พัฒนาทักษะในด้าน

สร้างสรรค์ผลงานได้ดี 

 

มาตรฐานที่ ๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถใน

การคิดอย่างเป็นระบบ คิด

สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 

สรุปความคิดจากเรื่องท่ี

อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร

โดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการสร้างสรรค์

ความคิดประดิษฐ์ผลงาน 

๒.๑ กิจกรรมสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ 

 

๑.๑.  เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ 

และเกิดการเรียนรู้

ขบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

๑.๒. เพ่ือให้นักเรียนเกิด

ทักษะและน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

เชิงปริมาณ 

  นักเรียนร้อยละ ๘๕เข้าใจ 

และมีความรู้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ผ่าน

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้

อย่างถูกต้อง 

 

เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถใน

การคิดอย่างเป็นระบบ  

คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 

น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

๒.๒ กิจกรรมสร้างสรรค์

ความคิดเพื่อสังคม 

๑.๑.  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก

พัฒนาตนเองในเร่ืองการ

สร้างสรรค์ผลงานที่มี

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๑.๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ

สังคม 

๑.๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการ

สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคม 

 

เชิงปริมาณ 

  นักเรียนร้อยละ ๘๕ให้ความ
ร่วมมือในการร่วมกิจกรรม
สามารถคิดประดิษฐ์ผลงาน
และน าเสนอในรูปแบบตา่งๆ
อย่างสร้างสรรค์ 
 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนสามารถสร้างสรรค์

ผลงานที่มปีระโยชน์ต่อสงัคม 

มาตรฐานที่ ๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถใน

การคิดอย่างเป็นระบบ  คิด

สร้างสรรค์ ตัดสนิใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสม

เหตุผล 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

น าเสนอวิธีคิด วธิีแก้ปัญหา

ด้วยภาษาหรือวิธีการของ

ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒.๓ กิจกรรมสรา้งสรรค์
ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ 
 

๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
น าเสนอรูปแบบวิธีคิดของ
ตนเองได้ด้วยวิธีท่ี
หลากหลาย 
๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การน าเสนอผลงานด้วย
ภาษาที่ถูกต้อง 
๑.๓   เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
แนวทางการน าเสนอผลงาน
ด้วยสื่อเทคโนโลยี   

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๕
สามารถน าเสนอวิธีคิด ได้
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีความสามารถใน
การน าเสนอผลงานด้วยวิธี
ของ 
 

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

๓. โครงพฒันาทักษะการ
เรียนรู้ 
๓.๑ กิจกรรมประกวด  ๑ 
โครงงาน ๑ ห้องเรียน 
 

๑.๑.  เพื่อให้นักเรียนได้มี
ประสบการณ์การท างาน
ร่วมกัน 
๑.๒.  เพื่อให้นักเรียนน า
ความรู้ท่ีเรียนมาให้เกิด
ประสบการณ์ตรง 
 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๕
สามารถจัดท าโครงงาน ๑ 
โครงงาน ๑ ห้องเรียนได้ 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนทุกคนท่ีจัดท า
โครงงานได้รับประสบการณ์
ในการท างาน 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ    
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๓.๒. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 
 

๑.๑.  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
หลักการท าโครงงาน 
สามารถรวบรวมข้อมูลและ
สรุปผลได้ 
๑.๒.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๕เข้าใจ
หลักการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนสามารถน า
โครงงานมาใช้เพื่อการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ   
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
 ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓.๓. กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว
และเหตุการณ์ส าคัญ 
 

๑.๑.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ติดตามข่าวและเหตุการณ์
ปัจจุบันสามารถแยก
ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นได้ 
๑.๒.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
การเรียนรู้โดยศึกษา
เหตุการณ์ปัจจุบันประกอบ 
๑.๓. ฝึกนิสัยรักการอ่านและ
ก้าวทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ น 
สามารถปรับตัวเข้ากับ
เหตุการณ์นั นๆได 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ทักษะการศึกษาข่าวและ
เหตุการณ์ปัจจุบันได้ 
 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนสามารถวิเคราะห์
ข่าว สรุปใจความส าคัญและ
แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น
ของข่าวได้ 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ    
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
   ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๓.๔. กิจกรรมคา่ยวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
เกิดความตระหนักในการ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  
๑.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิด
การเจริญสติ และการวางตัว
ท่ีเหมาะสมกับวัย   
๑.๓ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์และ ให้รู้จักค้นคว้า
หาความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้นอกเหนือจากภายใน
ห้องเรียน 
๑.๔ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก 
และพัฒนาทักษะชีวิต  อัน
ก่อให้เกิดจิตสาธารณะ  
๑.๕ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พัฒนาตนเองในด้านการ
เรียนรู้และรู้จักการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  
เกิดความรักสามัคคี  
ปรองดองในหมู่คณะ 
 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๕  ให้
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายวิชาการ  
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการเข้าค่ายวิชาการ 
และสามารถน าทักษะต่าง ๆ  
ไปปรับในใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ  คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔.๑. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้น า
ความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระมา
พัฒนาตนเองในด้านวิชาการ 
และมีความรู้ความสามารถ
ในด้านการเรียนยิ่งขึ น 
 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๕ ได้รับ
การพัฒนาด้านการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการ
โดยผ่านกระบวนการเรียน
การสอนและการท าชิ นงาน
ได้ 
 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามรถสร้าง
ผลงานที่แสดงถุงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

มาตรฐานที่ ๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถใน

การคิดอย่างเป็นระบบ  

คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 

มีความคิดริเริ่ม และ

สร้างสรรค์ผลงานด้วย

ความภาคภูมิใจ 

๔.๒. กิจกรรมสร้างผลงาน

จากการเรียนรู้ 

๑.๑.  นักเรียนสามารถสรุป

ความรู้จากการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนได้ 

๑.๒.  นักเรียนสามารถสร้าง

ผลงานจากการเรียนรู้ได้ 

 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ๘๕ สามารถ

สร้างผลงานจากการเรียนรู้

ตามกลุ่มสาระได้ 

ผลงานจากการเรียนรู้ได้ 

 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนสรุปความรู้และ

สร้างผลงานจากการเรียนรู้

ได้ 

 

มาตรฐานที่ ๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถใน

การคิดอย่างเป็นระบบ    

คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 

มีความคิดริเริ่ม และ

สร้างสรรค์ผลงานด้วย

ความภาคภูมิใจ 
 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔.๓. กิจกรรมน าเสนอ
ผลงาน 

๑.๑.  เพ่ือส่งเสริมให้

นักเรียนกล้าแสดงออก 

๑.๒.  เพ่ือให้นักเรียน

สามารถน าเสนอผลงาน

ตามล าดับขั นตอนได้อย่าง

เหมาะสม 

 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๘๕น าเสนอ

ผลงานตามล าดับขั นตอนได้ 

 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความกล้าแสงออก 

มีความภาคภูมิใจกับผลงาน

ของตนเองและน าเสนอ

ผลงานได้อย่างดี 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที ่๕   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑.๑ งานพัฒนาความรู้
ความสามารถของ             
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ               
การเรียนรู้เพิ่มขึ น 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้จักคิดสิเคราะห์ และน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนในระดับประถมตอน
ปลายท่ีมีคะแนนไม่ผ่าน
เกณฑ์ในแต่ละกลุ่มสาระ
ได้รับความรู้ เพิ่มขึ น 
 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
เกิดทักษะและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเอง สามารถอ่าน
คิดวิเคราะห์  และให้เหตุผล
ในแต่ละกลุ่มสาระได้ถูกต้อง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 
 

๑.๒ กิจกรรมสอนเสริมตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
 
 
        
 
 
 

๑. เพื่อให้ครูได้สอนเสริมตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ปรับกระบวนการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ดี
ยิ่งขึ น 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนท่ีไม่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพก่อนเรียน - 
หลังเรียน ทุกคน  
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนมีความรู้
พื นฐานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามรายวิชา 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๑. โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑.๓ กิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการ 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถทางการแข่งขัน
ในทุกกลุ่มสาระวิชา 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ความรู้ความสามารถและ
ความถนัดตามกลุ่มสาระ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการทุก
กิจกรรมตามความรู้
ความสามารถ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ตามความรู้ความสามารถ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ส าคัญของผู้เรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

๒.๑ งานส่งเสริมสมรรถนะ

ของผู้เรียนตามตามกลุ่มสาระ

การเรียนรู ้

 

     

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

สมรรถนะของผู้เรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ต่างๆ 

๒. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา

ตนเองในด้านวิชาการ และมี

ความรู้ความ สามารถในด้าน             

การเรียนดีขึ น 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี

สมรรถนะในด้านการเรียน

ตามกลุ่มสาระและเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษาก าหนด 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

และมีผลประเมินสมรรถนะ

ของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและ

มีผลการเรียนดีขึ น 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ

ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 

ผลการประเมินสมรรถนะ

ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

 

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ส าคัญของผู้เรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

๒.๒ งานประเมินผลการอ่าน 

คิด วิเคราะห์และเขียน 

 

๑. เพื่อให้นักเรียนใช้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้ 

๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

๓. เพื่อให้นักเรียนส่ือ

ความคิดผ่านการเขียนได้ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ

การส่งเสริมในด้านการอ่าน 

คิดวิเคราะห์และเขียน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนได้รับการพัฒนา

ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียนส่ือความ 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ

ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 

ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียนเป็นไปตาม

เกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ส าคัญของผู้เรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

๒.๓ กิจกรรมส่งเสริม

ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ 

 

 

 

๑. เพื่อให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆ เป็น 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห ์
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถน า
ทักษะการคิดวิเคราะห์มาใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ประสบ
ผลส าเร็จในการฝึกคิด
วิเคราะห์ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนตระหนักใน
ความส าคัญและเห็นคุณค่า
ของกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เพื่อเป็น                          
การพัฒนาการเรียนของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ

ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 

ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียนเป็นไปตาม

เกณฑ์ 

๒. โครงการพัฒนา

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒.๔ กิจกรรมส่งเสริม

ความสามารถใน                 

การเขียน  

 

๑. เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในด้านการ
เขียนของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น 
๒. เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถของผู้เรียนใน
ด้านการเขียนในลักษณะ
ต่างๆ ตามที่ผู้เรียนถนัด 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ 
สามารถในการเขียนของ
ผู้เรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าของงานหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสามารถในการเขียน
ของผู้เรียน ท าให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 

ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๓. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้

มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีของ

การสอบระดับชาติ 

๓.๑ กิจกรรมสอนเสริมตาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้   

 

 

๑. เพ่ือให้ครูได้สอนเสริม

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

หลังการประเมินคุณภาพ                 

ก่อนเรียน หลังเรียน และ

ปรับกระบวน การเรียนการ

สอนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน 

๒. เพ่ือให้นักเรียนมีการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนให้ดียิ่งขึ น 

 

 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ

การพัฒนาการด้านการ

เรียนรู้ตามกลุ่มสาระเต็ม

ตามศักยภาพของตน 

 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีทักษะในการ

เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถน า

ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา

ผลการเรียนของตนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 

ผลการทดสอบระดับชาติ

เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

๓.๒ กิจกรรมติวความรู้ สู่    

O – NET และ NT 

 

 

        

 

 

 

๑. เพ่ือให้ครูได้สอนเสริม

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

หลังการประเมินคุณภาพ                 

ก่อนเรียน หลังเรียน และ

ปรับกระบวน การเรียนการ

สอนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน 

๒. เพ่ือให้นักเรียนมีการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนให้ดียิ่งขึ น 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม

กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอมี

ความพร้อมที่จะได้รับการ

ประเมิน 

 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความพร้อมด้าน

ทักษะความรู้ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับชาติ

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 

ผลการทดสอบระดับชาติ

เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๖     ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

สุจริต  

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๑. โครงการพัฒนาทักษะ
การท างาน 
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดท า
โครงงาน 

 

 

 

 

 

 

๑.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน

การเรียนรู้โดนใช้

กระบวนการกลุ่ม 

๒.เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ

สามัคคีในการท างานร่วมกัน 

 

 

 

 
๑. เพ่ือให้นักเรียนได้น า
ความรู้มาจัดโครงงานให้
ประสบความส าเร็จ 

 ๒.เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมมือ
กันท าโครงงานอย่างเป็น
กระบวนการ 

 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ ๘๐ มีทักษะใน
การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนน าความรู้จาก
การใช้ทักษะกระบวนการ
กลุ่มพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดท าโครงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะการท า
โครงงาน 

 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี

ทักษะในการท างาน รัก

การท างาน สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ

มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๖.๑ วางแผนการท างาน 

และด าเนินการจนส าเร็จ 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๒. โครงการส่งเสริมการ

ท างานและมุ่งม่ันพัฒนางาน 

- งานแสดงผลงานนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตามความถนัดของผู้เรียน 

 

 

 
 
 
๑.  เพ่ือให้นักเรียนได้น า
ความรู้ ความสามารถ 
รวมถึงผลงานออกมาแสดง
ตามนิทรรศการ 

๒. เพ่ือสนับสนุนผลงานของ

นักเรียนให้บรรลุเป้าหมาย

ในการเรียนรู้อย่างเต็ม

ศักยภาพ 

 

 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ความรู้ ความสามารถตาม
ความถนัดของตนเองและ
เกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ 

๒. เพ่ือสนับสนุนนักเรียนให้

บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้

อย่างเต็มศักยภาพ 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ๘๐ได้แสดง 
ผลงานทางวิชาการออกสู่
สาธารณชน 
 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนได้แสดงออกให้
บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพและ
ทักษะความสามารถใหม่ๆ 

 

เชิงปริมาณ 

   นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้

เรียนวิชาที่ตรงความรู้

ความสามารถและความ

ถนัด  

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความรู้

ความสามารถในวิชาที่เรียน

และสามารถตอบสนอง

เป้าหมายของตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี

ทักษะในการท างาน รัก

การท างาน สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ

มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๖.๒ ท างานอย่างมี

ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 

และภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 
- กิจกรรมนิทรรศการทาง
วิชาการ 

 

 

 

 

 

๑. เพ่ือเป็นการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของ
โรงเรียนลาซาล 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกซ่ึงความรู้และ
ทักษะความสามารถใหม่ๆ 
ต่อสังคมและเพ่ิมแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ แสดง
ผลงานทางวิชาการออกสู่
สาธารณชน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรยีนได้แสดงออกซ่ึง
ความรู้และทักษะ
ความสามารถใหม่ๆต่อสัง 
คมและเพ่ิมแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

 

๓. โครงการร่วมคิดร่วมท า 
- กิจกรรมส่งเสริมการท างาน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

- ส่งเสริมการท างานใน
รูปแบบประชาธิปไตย 

 

 
๑.  เพื่อให้นักเรียนไดท้ างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
๒.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
สามัคคีในการท างานร่วมกัน 

 
 

 

 

 

 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
มีความเป็นประชาธิปไตยต่อ
สถานศึกษาและชุมชนได้ 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
รู้จักการเลือกตั งท่ีถูกต้อง
และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
ท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุขโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน าความรู้จากการใช้
ทักษะกระบวนการกลุ่มมา
พัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
เชิงปริมาณ 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐เข้า
ร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย
ด้านการเลือกตั งสภานักเรียน  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนให้ความร่วมมือตาม
วัตถุประสงค์ประชาธิปไตยใน
การลงคะแนนเสียงและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี

ทักษะในการท างาน รักการ

ท างาน สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ

ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 ๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๔. โครงการลูกเรียนรู้ ครู

และพ่อแม่ช่วยส่งเสริม 

- กิจกรรมส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพสุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- กิจกรรมน าเสนอประโยชน์
และความส าคัญของอาชีพ 
 

 

 

 
๑.เพ่ือนักเรียนจะได้มีเจตคติ

ที่ดีในการประกอบอาชีพ

ตามความชอบและความ

ถนัด 

๒. เพ่ือนักเรียนจะสามารถ

เลือกอาชีพที่สุจริตและเห็น

คุณค่าตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. เพ่ือนักเรียนได้เห็น

คุณค่าของหยาดเหงื่อ

แรงงาน เป็นผู้อดทนและมี

ความสุขกับการท างาน 

 
๑. เพ่ือนักเรียนจะได้
ตระหนักถึงความส าคัญของ
อาชีพที่ตนเองได้เลือก 

๒. รู้จักประโยชน์และมี

ความสุขกับการท างานใน

ชีวิต 

๓. น าความรู้ที่ได้รับมาปรับ

ใช้ในการเลือกอาชีพใน

อนาคต 

 

 
เชิงปริมาณ 

   นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี 

มีความรู้ความเข้าใจ 

สามารถเลือกอาชีพ

ประกอบอาชีพสุจริต 

เชิงคุณภาพ 

   นักเรียนมีเจตคติที่ดีและ

สามารถเลือกประกอบ

อาชีพสุจริตได้ 

 

 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ น า

ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการ

เลือกอาชีพตามความชอบ

และความถนัด 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน าความรู้ที่ได้มา

ปรับใช้ในการเลือกอาชีพ

ตามความชอบและความ

ถนัด 

 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี

ทักษะในการท างาน รัก

การท างาน สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ

มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่อ

อาชีพสุจริตและหาความรู้

เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 
- กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ๑. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ

ดูแลอย่างท่ัวถึง และส่งเสริม

อย่างถูกต้องตรงตามความ

ต้องการของผู้เรียนและ

พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม

ศักยภาพ 

๒. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ

พัฒนาด้านการศึกษาและ

บุคลิกภาพ 

เชิงปริมาณ 

   นักเรียนร้อยละ ๘๐ 

ได้รับข้อมูลสารสนเทศด้าน

การแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 

   นักเรียนได้รับข้อมูล

สารสนเทศด้านการแนะแนว

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ใน

การศึกษาต่อตรงตามความรู้ 

ความสามารถและประกอบ

อาชีพได้ตรงตามสาขาที่

ตนเองถนัด และได้ศึกษาต่อ

ตรงตามความรู้

ความสามารถ และประกอบ

อาชีพได้ตรงตามสาขานั น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๗    ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๑. โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาครูให้ปฏิบัติงานเต็ม

ศักยภาพ 

 

๑. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้

ความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบ

หลากหลายโดยค านงึถึงความ

แตกต่างของผู้เรียน 

๒. เพื่อพัฒนาครูให้มีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพและ ยกระดับ

ความรู้  ความสามารถ ให้เป็น

ครูที่มีคุณภาพ ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

เชิงปริมาณ 

  ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับการ

พัฒนาให้มีความรู้

ความสามารถในการจัด การ

เรียนรู้และมีคุณภาพ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพคร ู

 

เชิงคุณภาพ 

 ๑.ครูสามารถวิเคราะห์ 

สภาพผู้เรียน  เปน็ราย บุคคล

ท าวิจัยในชั นเรียน ใช้ผลเปน็

ข้อมูลในการพัฒนา จัดการ

เรียนการสอน ตอบสนอง

ความความต้องการของผู้เรียน

และสามารถใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับสื่อ

เทคโนโลยี สนบัสนุนการ

จัดการเรียนรู้ 

๒. ครูสามารถวัดและ

ประเมินผล โดยเนน้

พัฒนาการ ด้วยวิธีการ

หลากหลาย  ตรงตาม

เป้าหมายของกิจกรรมและ

ปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ 

 

มาตรฐานที่ ๗. 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่อย่างมปีระสทิธิภาพ

และเกิดประสิทธผิล 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

( มฐ.ท่ี / ตัวบ่งชี้) 

๑.๑ กิจกรรมนิเทศครูให้

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน

วิชาการและคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้

และทักษะการจัดการเรียน

การสอนของครูให้สนอง 

ตอบนโยบายสถานศึกษา 

๒. เพ่ือสนับสนุนครูผู้สอนให้

ได้รับพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 

  ครูร้อยละ ๘๕ สามารถ

ปฏิบัติงานและพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียนได้ตรง

ตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 

 ครูมีความรู้และสามารถ น า

ความรู้ไปจัดกระบวนการ

เรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

เป้าหมายพัฒนาผู้เรียน 

ตัวบ่งชี  ๗.๑ 

  ครูมีการก าหนด

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน

ทั งด้านความรู้  ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ 

และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

   

๑.๒ กิจกรรมนิเทศครูใน

การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล และน าผลไป

พัฒนา 

๑. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มี

ทักษะในการวิเคราะห์

ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพ่ือสนับสนุนครูผู้สอน

ให้น าผลการวิเคราะห์เป็น

ข้อมูลพัฒนาผู้เรียน 

๓. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้และเกิดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ น 

 เชิงปริมาณ 

  ครูร้อยละ ๘๕ มีทักษะ

การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคลและสามารถน า

ผลไปพัฒนา 

 เชิงคุณภาพ 

  ครูสามารถน าผลการ

วิเคราะห์มาจัดการเรียน 

การสอนได้เหมาะสมกับวัย

และความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 

ตัวบ่งชี  ๗.๒ 

  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน

เป็นรายบุคคลและใช้

ข้อมูลในการวางแผนการ

จัดการ เรียนรู้ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี ) 

๑.๓ กิจกรรมนิเทศรูในการ

จัดการเรียนการสอนโดย

ค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

๑. เพ่ือสนับสนุนครูผู้สอนให้

จัดการเรียนการสอนโดย

ค านึงถึงสภาพผู้เรียน 

๒. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ น 

๓. เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนให้

พัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 

  ครูร้อยละ ๘๕ มีทักษะใน

การจัดการเรียนการสอน

โดยค านึงถึงความแตกต่าง

ของผู้เรียน 

เชิงคุณภาพ 

  ครูสามารถจัดการเรียน 

การสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี  ๗.๓ 

  ครูออกแบบและจัด การ

เรียนรู้ที่ตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคล

และพัฒนาการทาง

สติปัญญา 

๑.๔กิจกรรมนิเทศครูให้ใช้

สื่อ เทคโนโลยี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ

เรียนรู้ 

๑. เพ่ือส่งเสริมครูให้ใช้

แหล่งการเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

๒. เพ่ือตอบสนองนโยบาย

พัฒนาสถานศึกษาตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา 

๓. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้

ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 

  ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕

สามารถใช้แหล่งเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ

จัดการเรียนรู้ 

เชิงคุณภาพ 

  แหล่งการเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นช่วยพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะและ

ประสบการณ์การเรียนรู้

เพ่ิมขึ น 

ตัวบ่งชี  ๗.๔ 

  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมผนวกกับการน า

บริบทและภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่นมาบูรณาการใน

การจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี ) 

๑.๕  กิจกรรมนิเทศครูให้วัด-

ประเมินผลที่เน้นพัฒนา

ผู้เรียนด้วยวิธีการ

หลากหลาย 

๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้แก่

ครูผู้สอนด้านการวัด และ

ประเมินผลด้วยวิธีการ

หลากหลาย 

๒. เพ่ือสร้างทักษะการใช้วิธี

วัดและประเมินผลให้

สอดคล้องกับเป้าหมายที่

ก าหนดและความแตกต่าง

ของผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 

  ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕ มี

ความรู้ความเข้าใจวิธีวัดและ

ประเมินผลอย่างหลากหลาย 

เชิงคุณภาพ 

  ครูผู้สอนสามารถน า

ความรู้มาพัฒนา การวัดและ

ประเมินผลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี  ๗.๕ 

  ครูมีการวัดและ

ประเมินผลที่มุ่นเน้นการ

พัฒนาการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย 

๑.๖ กิจกรรมนิเทศครูใน

การให้ค าปรึกษาแก้ไข

ปัญหาการเรียนและคุณภาพ

ชีวิต 

๑. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ

ให้ค าปรึกษาและแก้ไข

ปัญหาผู้เรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนให้

ได้รับค าปรึกษาและแนวทาง

แก้ปัญหาอย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

เชิงปริมาณ 

  ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้

ความสามารถในการให้

ค าปรึกษาและแก้ปัญหาของ

ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

เชิงคุณภาพ 

  ครูสามารถช่วยเหลือ

ผู้เรียนให้พัฒนาศักยภาพ

การเรียนรู้และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมอย่างถูกต้อง 

ตัวบ่งชี  ๗.๖ 

  ครูให้ค าแนะน า 

ค าปรึกษา และแก้ไข

ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั งด้าน

การเรียนและคุณภาพชีวิต

ด้วยความเสมอภาค 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

( มฐ.ท่ี / ตัวบ่งชี้ ) 

๑.๗ กิจกรรมนิเทศ 

ครูให้ศึกษาวิจัยพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้และน าผลไป

ปรับการสอน 

๑. เพ่ือรู้ปัญหาการจัด

กระบวนการเรียนรู้และ

สภาพความแตกต่างของ

ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 

๒. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผู้เรียนและพัฒนากระบวน 

การจัดการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพขึ น 

เชิงปริมาณ 

  ครูร้อยละ ๘๕ ศึกษา วิจัย

ผู้เรียนและพัฒนา การ

จัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอน 

เชิงคุณภาพ 

  ครูผู้สอนสามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน

และบรรลุตามเป้าหมาย

พัฒนา 

 

ตัวบ่งชี  ๗.๗ 

  ครูมีการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาจัดการเรียนรู้ในวิชา

ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล

ในการปรับการสอน 

๑.๘ กิจกรรมส่งเสริมครูให้

จัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอน

เต็มความสามารถ 

๑. เพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะ

การจัดการเรียนรู้ในวิชาที่

สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือส่งเสริมครูให้มีการ

พัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ศักยภาพ 

 

เชิงปริมาณ 

  ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕ ได้รับ

การพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนในวิชาที่สอนอย่าง

ต่อเนื่อง 

เชิงคุณภาพ 

  ครูผู้สอนสามารถใช้ความรู้

ความสามารถในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนบรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนด 

ตัวบ่งชี  ๗.๙ 

  ครูจัดการเรียนการสอน

ตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย

เต็มเวลาเต็มความสามารถ 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ท่ี / ตัวบ่งชี้ ) 

๑.๙ กิจกรรมประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

๑. เพื่อประเมินการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรอย่างเป็นระบบ

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๒. เพื่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทาง

พัฒนาและก าหนดเป้าหมาย

พัฒนาอย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 

  บุคลากรร้อยละ ๘๕ 

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างถูกต้อง 

 

เชิงคุณภาพ 

  ผลการประเมินมีความ

ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่

น าไปใช้วางแผนพัฒนา

บุคลากรได้ตรงเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี  ๗.๙ 

  ครูจัดการเรียนการสอน

ตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย

เต็มเวลาเต็มความสามารถ 

๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จรรยาบรรณวิชาชีพและการ

เป็นสมาชิกที่ดีของลาซาล 

๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม ความเลื่อมใสทาง

ศาสนาและการสมาชิกที่ดีของ

ละซาล 

๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู

ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพและเป็นครูที่

มีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้ความ

เข้าใจ รู้บทบาทหน้าที่ความ

เป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครู ปฏิบัติตามจิตตา

รมย์ของคณะลาซาลและ

ประพฤติตนเปน็ศาสนิกชนที่ดี 

 

เชิงคุณภาพ 

๑. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม 

เลื่อมใส ศรัทธาในศาสนาและ

ประพฤติปฏิบตัิตนเปน็

แบบอย่างที่ดีโดยยดึมั่นในจติ

ตารมย์ลาซาล 

๒. ครูสามารถปฏิบัติหนา้ที่

ตามบทบาทของตนอย่างเต็ม

ก าลังความสามารถ มีความ

ศรัทธาในวิชครูและศาสนาที่

ตนนบัถือ 

ตัวบ่งชี  ๗.๘ 

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีและเปน็

สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี ) 
๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมบุคลากร

เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

และสาธารณะกุศล 

๑. เพื่อส่งเสริมครูให้เป็นผู้มี

คุณธรรม เลื่อมใสศรัทธาใน

ศาสนา และเข้าร่วมกิจกรรม

สาธารณะกุศลด้วยความ

ศรัทธา 

๒. เพื่อสนับสนนุครูให้มีจิต

สาธารณะและประพฤติตน

เพื่อประโยชน์ของสงัคม 

เชิงปริมาณ 

  ครูร้อยละ ๘๕ เข้าร่วม

กิจกรรมทางศาสนาและ

สาธารณะกุศลด้วยความ

ศรัทธา 

 

เชิงคุณภาพ 

  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  

เลื่อมใสในศาสนา ปฏบิัติตน

เป็นศาสนิกชนที่ดี และ

บ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อ

สังคม 

ตัวบ่งชี  ๗.๘  

  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีและเปน็

สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๒.๔ กิจกรรมรวบรวมผล

คะแนนo-netและน าผลเป็น

ข้อมูลพัฒนาครู 

๑. เพื่อรวบรวมคะแนน  

 o-net  ๘ กลุ่มสาระอย่าง

เป็นระบบ 

๒. เพื่อน าผลเป็นข้อมูลในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนทั ง ๘ กลุ่มสาระอย่าง

ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

  สถานศึกษารวบรวมผล

คะแนนo-net ทั ง ๘กลุ่มสาระ

การเรียนรู้อย่างครบถ้วน 

 

เชิงคุณภาพ 

  คะแนนo-netถูกต้องใช้เป็น

ข้อมูลวางแผนพฒันาการ

จัดการเรียนการสอนให้เกิด

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ น 

ตัวบ่งชี  ๗.๘ (เกณฑ์ ๗.๘.๒) 

  พัฒนาการของคะแนน 

o-net ๘กลุ่มสาระการ

เรียนรู้จาก สทศ. หรือ

หน่วยงานอื่น  

สมศ.รับรอง 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๓. โครงการเสริมสร้างขวัญ

และก าลังใจแก่บุคลากร 

๑. เพ่ือสร้างเสริมขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน

และเป็นสวัสดิการตอบแทน

คุณความดีของบุคลากรที่

ปฏิบัติงานเต็มก าลัง

ความสามารถ 

๒. เพ่ือสร้างเสริมความรัก

ความผูกพันและทัศนคติที่ดี

ต่อองค์กร 

 

เชิงปริมาณ 

๑. บุคลากรร้อยละ ๘๗ มี

ความพึงพอใจในสวัสดิการที่

สถานศึกษามอบให้ 

๒. โรงเรียนจัดสวสัดิการ

เสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่

บุคลากรทุกคน ทุกปี

การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

๑. บุคลากรเกิดขวัญก าลังใจ

ในการปฏิบัติงานสามารถ

ปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

๒. บุคลากรเกิดความรัก

ความศรัทธาและร่วมมือกัน

พัฒนาคุณภาพขององค์กร

ให้มีมาตรฐานคุณภาพ 

 

 

๓.๑ กิจกรรมมอบรางวัลแก่

ครูในวันไหว้ครู 

๑. เพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจ

แก่บุคลากรที่ปฏิบตัิงานอย่าง

เต็มศักยภาพ 

๒. เพื่อกระตุ้นเร้าให้บุคลากร

เกิดทัศนคติที่ดี และสรา้ง

ความรัก ความผูกพันแก่

องค์กร 

เชิงปริมาณ 

  บุคลากรร้อยละ ๘๕ พึง

พอใจในสวัสดิการที่

สถานศึกษาจัดให้ 

 

เชิงคุณภาพ 

  บุคลากรเกิดขวัญก าลังใจ

และปฏิบตัิงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๓.๒ กิจกรรมมอบสวัสดิการ

แก่บุคลากรในรูปแบบ

หลากหลาย 

๑. เพื่อเสริมสร้างขวัญและ

ก าลังใจในการปฏบิัติงาน ๒. 

เพื่อให้เป็นสวัสดิการตอบแทน

และช่วยเหลือบุคลากรที่

ปฏิบัติงานเต็มก าลัง

ความสามารถ 

เชิงปริมาณ 

  บุคลากรร้อยละ ๘๕ พึง

พอใจในสวัสดิการที่

สถานศึกษาจัดให้ 

 

เชิงคุณภาพ 

  บุคลากรเกิดขวัญก าลังใจ

และปฏิบตัิงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

๓.๓ กิจกรรมจัดงานเลี ยง

ฉลองในโอกาสและเทศกาล

ส าคัญทั งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

๑. เพื่อแสดงน  าใจตอบแทน

การปฏิบัติหนา้ที่ของบุคลากร

อย่างเต็มศักยภาพตลอดปี

การศึกษา 

๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญและ

ก าลังใจแก่บุคลากร 

เชิงปริมาณ 

  บุคลากรร้อยละ ๘๕ พึง

พอใจในงานเลี ยงที่จัดตาม

เทศกาลและโอกาสส าคัญ 

เชิงคุณภาพ 

  งานเลี ยงจัดได้อยา่ง

เหมาะสมสร้างความสุขและ

ความพึงพอใจให้แก่บุคลากร

ทุกฝ่าย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี ) 

๓.๔ กิจกรรมส่งเสริม

สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ

รางวัลจากหน่วยงานนอก

สถานศึกษา 

๑. เพ่ือส่งเสริมครูให้แสดง

ความรู้ความสามารถเต็ม

ศักยภาพและสร้างขวัญ

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์คุณ

ความดี ให้เป็นแบบอย่างใน

การปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ 

  ครูร้อยละ ๘๕ พึงพอใจใน

กิจกรรมที่ส่งเสริมครูให้

ได้รับรางวัลจากการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

เชิงคุณภาพ 

  ๑. ครูผู้ได้รับรางวัลเกิด

ความภูมิใจในผลงานและมี

ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

  ๒. ผลของการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือน

ร่วมงาน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะ
ผู้น าและบริหารจัดการทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑กิจกรรมการวางแผนและ
ก าหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
น าความคิดริเริ่มวิธีการ
ใหม่ๆ มาพัฒนาปรับปรุง 
และเผยแพร่ แนะน าให้
บุคลากรในสถานศึกษา
น าไปปรบัใช้พฒันาผู้เรียน 

๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
น าความรู้ความสามารถ มา
ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

๑. เพื่อสนับสนนุให้
ผู้บริหารวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการ
วางแผนพัฒนา และก าหนด
ทิศทางของการพัฒนา
การศึกษาและคุณภาพของ
ผู้เรียน 

๒. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมี
แผนพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
น าไปใชไ้ด้อย่างมี
ประสิทธผิล  

เชิงปริมาณ 

    ผู้บริหารร้อยละ ๙๐.๐๐ 
มีการพัฒนาศักยภาพภาวะ
ผู้น าและบริหารจัดการทาง
การศึกษา ปรับปรุงระบบ 
เผยแพร่ แนะน าให้บุคลากร
ในสถานศึกษาน าไปปรับใช้
พัฒนาการจัดการทาง
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

     ผู้บริหารน าความรู้
ความสามารถมาใช้ในการ
บริหารงานและการพฒันา
สถานศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ   

    ผู้บริหาร  ร้อยละ 
๙๐.๐๐ มีการวางแผนและ
ก าหนดทิศทางพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน  

เชิงคุณภาพ    

    ผู้บริหารสามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศตา่งๆ และ
ก าหนดทิศทางเพื่อน ามาใช้
ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๘  

   ผู้บริหารปฏิบัต ิ

งานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสทิธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ 

   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผูน้ า และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๑.๒ กิจกรรมการศึกษาดู

งานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน และส่งเสริม

ความสามารถในการเป็น

ผู้น าทางวิชาการ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร

จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน 

และน าความรู้ เทคนิค 

วิธีการใหม่ๆมาใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง

สม่ าเสมอ 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร

ครูมีความคิดริเริ่ม น า

เทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้

และให้ความร่วมมือในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหารร้อยละ ๙๐.๐๐ 

มีการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม

ความสามารถในการเป็น

ผู้น าทางวิชาการ บุคลากร

ครูมีความคิดริเริ่ม น า

เทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้ใน

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

เชิงคุณภาพ   

    ผู้บริหารจัดกิจกรรม

การศึกษาดูงาน และน า

ความรู้ เทคนิค วิธีการใหม่ๆ

มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 

๒. โครงการพัฒนาการ

บริหารงานแบบมสี่วนร่วม 

 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร

บริหารงานแบบมสี่วนร่วม 

 ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารน า

ข้อมูลผลการประเมินและ

ผลการวิจัยในการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

 

เชิงปริมาณ 

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

มีพัฒนาการบริหารงานแบบมี

ส่วนร่วม มาใช้ในการพัฒนา 

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

และการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  

เชิงคุณภาพ 

    ผู้บริหารมีการบริหารงาน

แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา

สถานศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 

 

มาตรฐานที่ ๘  

   ผู้บริหารปฏิบัต ิ

งานตามบทบาทหน้าที่อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธผิล 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

    ผู้บริหารใช้หลัก 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม

และใช้ข้อมูลผลการประเมิน

หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด

ทั งด้านวิชาการและการ

จัดการ 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมการ

บริหารงานแบบมสี่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

๒.๒ กิจกรรมการก าหนด

นโยบายในการพัฒนาผู้เรียน

อย่างรอบด้าน 

๑.  เพื่อส่งเสริมให้มีการ

บริหารงานแบบมสี่วนร่วม 

๒.  เพื่อส่งเสริมให้มีการ

แต่งตั งผู้บริหารในระดับตา่งๆ 

เพื่อร่วมงานบริหารการศึกษา 

 

 

 

๑. เพื่อส่งเสริมการก าหนด

นโยบายการพฒันาผู้เรียน

อย่างรอบด้าน ด าเนนิการ

ตรวจสอบ และน าผลไป

ปรับปรุงพฒันา โดยใช้ข้อมูล

ผลการประเมินประ

ผลการวิจัยไปพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและการการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 

๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร

สามารถบริหารงานอย่างมี

ส่วนร่วมและจัดการงานดา้น

วิชาการเพื่อการพัฒนา

การศึกษา            

 

 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหารร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

การบริหารงานอยา่งมีส่วน

ร่วม 

เชิงคุณภาพ   

    สถานศึกษามีการก าหนด

นโยบาย และแต่งตั งผู้บริหาร

ในระดับตา่งๆ เพื่อร่วมกัน

บริหารการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหารร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

การก าหนดนโยบายและ

จัดการงานด้านวิชาการเพื่อ

การพัฒนาการศึกษา            

เชิงคุณภาพ   

    สถานศึกษามีการก าหนด

นโยบายการพฒันาผู้เรียน

อย่างรอบด้าน พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการการบริหาร

จัดการสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๓. โครงการการพัฒนาการ

บริหารจัดการศึกษาตาม

แผนปฏบิัติการประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๑ กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

 

๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารจัด

การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย

ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏบิัติ

การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เพื่อสะท้อนภาพความส าเร็จ

ของการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาในรอบปีการศึกษา

ของสถานศึกษา 

๒. เพื่อน าเสนอผลการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในรอบปีทีผ่่านมา

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

๓. เพื่อเป็นฐานข้อมูลของ

สถานศึกษาในการจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาในปีต่อไปและ

เป็นฐานข้อมูลส าหรับรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก 

เชิงปริมาณ 

    ผู้บริหารร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

การพัฒนาการบริหารจัด

การศึกษาตามแผนปฏบิัติการ

ประจ าป ี

เชิงคุณภาพ 

    ผู้บริหารท างานร่วมกับผู้ที่

เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน

การก าหนดเป้าหมายร่วม

รับผิดชอบด าเนนิงานตาม

บทบาทหนา้ที่ มีการนิเทศ 

ติดตาม ก ากับ และ

ประเมินผลการด าเนนิงาน 

และสร้างขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ    
    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
มีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ   

    สถานศึกษามีรายงาน

ประจ าปีซึ่งสามารถใช้เปน็

ฐานข้อมูลของสถานศึกษาใน

การจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาในปี

ต่อไปและเปน็ฐานข้อมูล

ส าหรับรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

 
 

มาตรฐานที่ ๘  

   ผู้บริหารปฏิบัต ิ

งานตามบทบาทหน้าที่อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธผิล 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 

   ผู้บริหารสามารถบริหาร

จัดการการศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน

แผนปฏบิัติการ 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๓.๒ กิจกรรมการนิเทศ 

ติดตาม ก ากับ และ

ประเมินผลการด าเนนิงาน

และสร้างขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

 

๑. เพื่อสนับสนนุให้ผู้บริหาร

สามารถบริหารจัดการศึกษา

ให้บรรลุตามที่ก าหนดไว้ใน

แผนปฏบิัติการประจ าปี                            

และน าการประเมินผลการ

ด าเนินงานไปพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 

๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร

สร้างขวัญก าลงัใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรใน

สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  

    ผู้บริหารสาม ร้อยละ 

๙๐.๐๐ มีการนิเทศ ติดตาม 

ก ากับ และประเมินผลการ

ด าเนินงานและสรา้งขวัญ

ก าลังใจในการปฏบิัติงาน 

เชิงคุณภาพ   

      ผู้บริหารมีการนิเทศ 

ติดตาม ก ากับ และ

ประเมินผลการด าเนนิงาน 

และสร้างขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานอย่างด ี

 

๔. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรพร้อมรับกระจาย

อ านาจและร่วมพัฒนา

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรมีความสามารถและ

ร่วมพัฒนาโรงเรียน 

๑. เพื่อส่งเสริมผู้บริหาร

บริหาร 

งานด้วยหลักการกระจาย

อ านาจ 

๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มี

ความรู้ความเข้าใจ มีความ 

สามารถและมสี่วนร่วมในการ

ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาครอบคลุมทั ง ๔ 

ด้านของสถานศึกษา 

 

๑. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา

มีแผนงานโครงงานหรือ

กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและ

การพัฒนาบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

 

เชิงปริมาณ 

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

พร้อมรับกระจายอ านาจและ

ร่วมพัฒนาโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ  

    สถานศึกษามีระบบการ

บริหารงานแบบกระจายอ านาจ

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมี

ความสามารถและร่วมพัฒนา

โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ   

    สถานศึกษามีงานโครงการ

หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิและ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๘  

   ผู้บริหารปฏิบัต ิ

งานตามบทบาทหน้าที่อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธผิล 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 

   ผู้บริหารส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้

พร้อมรับการกระจายอ านาจ 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๔.๒ กิจกรรมเมอบหมาย

งานและกระจายงานเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร

ได้รับความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์เพ่ือน ามาเพ่ิม

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร

ในสถานศึกษาได้รับพัฒนา

สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 

และให้เห็นถึงศักยภาพ และ

สามารถดึงศักยภาพของ

ตนเองมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่ามี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

เชิงปริมาณ    

   ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

มีการ มอบหมายงานและ

กระจายงานเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ   

    บุคลากรในสถานศึกษา

ได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่าง

ต่อเนื่อง และให้เห็นถึง

ศักยภาพ และสามารถดึง

ศักยภาพของตนเองมาใช้ใน

การปฏิบัติงานได้อย่ามี

ประสิทธิภาพ 

 

๕. โครงการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของนักเรียน 

ผู้ปกครองและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑   เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วน

ร่วมในการประเมิน

การศึกษาของ 

สถานศึกษา ทั ง ๔ ด้านของ

สถานศึกษา 

๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึง

พอใจการบริหารจัด

การศึกษาทั ง 

๔ ด้านของสถานศึกษา                                                                                                                                                        

เชิงปริมาณ 

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

นักเรียน ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

 เชิงคุณภาพ 

     ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ 

ชุมชน มีส่วนร่วมในการ

ประเมินการศึกษาของ

สถานศึกษา   

มาตรฐานที่ ๘ 

   ผู้บริหารปฏิบัต ิ

งานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ 

      นักเรียน ผู้ปกครอง 

และชุมชนพึงพอใจผลการ

บริหารการจัดการศึกษา 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๖. โครงการพัฒนางานด้าน

วิชาการและการจัด

การศึกษาของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.๑ กิจกรรมให้ค าปรึกษา

ด้านการจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพ 

 

 

 

 

๑  เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถทางด้าน

วิชาการของผู้บริหาร 

๒ เพ่ือส่งเสริมการเลือกใช้

สื่อการเรียนรู้  การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ การ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

โดยมีการติดตามก ากับ 

ประเมินและน าผลการ

ประเมินไปพัฒนาหรือ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 

 

๑.  เพ่ือส่งเสริมระบบการ

นิเทศสู่การพัฒนางานด้าน

วิชาการและการศึกษาอย่าง

เต็มศักยภาพ  

๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร

พัฒนาตนเองเพ่ือการ

ปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ นทั งใน

ด้านงานบริหารและงาน

สอน 

 

เชิงปริมาณ 

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

พัฒนางานด้านวิชาการและ

การจัดการศึกษาของ

ผู้บริหาร 

เชิงคุณภาพ 

    ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม

บทบาทและหน้าที่ในการ

พัฒนางานด้านวิชาการและ

การจัดการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ 

 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

ให้ค าปรึกษาด้านการจัด

การศึกษาเต็มศักยภาพ  

เชิงคุณภาพ   

    บุคลากรพัฒนาตนเอง

เพ่ือการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ น

ทั งในด้านงานบริหารและ

งานสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๘  

    ผู้บริหารปฏิบัต ิ

งานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ 

    ผู้บริหารให้ค า 

แนะน า ค าปรึกษาทาง

วิชาการ และเอาใจใส่การ

จัดการศึกษาเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๖.๒ กิจกรรมติดตามก ากับ 

ประเมิน และน าผลประเมิน

ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๑.  เพ่ือส่งเสริมระบบการ

ติดตามก ากับ ประเมิน และ

น าผลประเมินไปพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร

พัฒนาตนเองเพ่ือการ

ปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ นทั งใน

ด้านงานบริหารและงาน

สอน 

 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

มีการติดตามก ากับ ประเมิน 

และน าผลประเมินไปพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

เชิงคุณภาพ   

     ผู้บริหารเอาใจใส่การจัด

การศึกษา มีการติดตาม

ก ากับ ประเมิน และน าผล

ประเมินไปพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ  
                และเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ตนตามบทบาท
หน้าที่ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนดเป็นอย่างดี  
๒. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาท น าไปสู่การพัฒนา 
ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

เชิงปริมาณ 
    คณะกรรมการ
สถานศึกษา ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
มีการพัฒนาการปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
    คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ตามท่ีระเบียบก าหนดไว้เป็น
อย่างดี 

มาตรฐานที่ ๙  
   คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา
รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด 

๒. โครงการก ากับ 
ติดตาม ดูแล และ
การด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาส่งเสริมกิจการของ
สถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั นพื นฐานภายใต้กรอบของ
กฎหมายที่ก าหนด  
๒. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน   
และ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
ก ากับ  ดูแล   ติดตาม
กระบวนการด าเนินงานของ
สถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายก าหนด 

เชิงปริมาณ 
  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๐.๐๐ มีการก ากับ 
ติดตาม ดูแล และการ
ด าเนินงานขอสถานศึกษา
สามารถส่งเสริมสนับสนุน 
และให้ความเห็น 
เชิงคุณภาพ 
    คณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั นพื นฐานภายใต้กรอบของ
กฎหมายที่ก าหนดข้อเสนอ 
แนะแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ  

มาตรฐานที่ ๙  
   คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
 

 
 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา  
๒. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์     
ที่ก าหนดไว้ 
 

เชิงปริมาณ 
    ผู้ปกครองและชุมชน  
ร้อยละ ๙๐.๐๐ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
    ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

มาตรฐานที่ ๙  
   คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
   ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที ่๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐานที่ /ตัวบ่งช้ี) 
๑.  ง าน พัฒนาหลั กสู ต ร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
กลักสูตรท้องถิ่น 
๑.๑ กิจกรรมการจัดท า
โ ค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
ส อด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก สู ต ร
แกนกลาง ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
        

๑. เพ่ือครูผู้สอนจัดการเรียน             
การสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ 
๒ .  เ พ่ื อ ค รู ผู้ ส อนจั ด ท า
โ ค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
ส อด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก สู ต ร
แกนกลาง ๒๕๕๑ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรมีการพัฒนาการใช้
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดี 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทั กษะ ในกา รแส ว งห า
ความรู้ ด้ ว ยตน เอง  รั ก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  หลักสูตร
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด
หลั กสู ต รกระบวนการ
เ รี ย น รู้  แ ล ะ  พั ฒ น า
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 

๑.๒ งานวิเคราะห์หลักสูตร
เ พ่ื อ จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
 
 
      
        
 
 
 

๑. เพ่ือครูผู้สอนจัดการเรียน           
การสอนตามหลักสูตรให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
๒. เพ่ือน าผลการวิเคราะห์
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ม า จั ด
กิจกรรมในการเรียนการ
สอน 
 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรสถานศึกษาทุกช่วง
ชั นได้มีการวิเคราะห์พัฒนา
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้ สอนมีการวิ เคราะห์
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับท้องถิ่นและน าไปใช้ใน
สถานศึกษาการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทั กษะ ในกา รแส ว งห า
ความรู้ ด้ ว ยตน เอง  รั ก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  หลักสูตร
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด
หลั กสู ต รกระบวนการ
เ รี ย น รู้  แ ล ะ  พั ฒ น า
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 
 

 
 
 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๑.๓ กิจกรรมการประเมิน
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

๑. เพ่ือให้ประเมินการใช้
หลักสูตร 

๒ . เ พ่ื อ น า ข้ อ มู ล ก า ร
ประเมินมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร 

๓. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้
มีประสิทธิ ภาพต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 

เชิงปริมาณ 

หลักสูตรทุกกลุ่มสาระ                
การเรียนรูไ้ดร้ับการ
ประเมินการใชห้ลักสตูร 
 
เชิงคุณภาพ 

ครูผู้สอนสามารถจดั
กระบวนการเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับหลักสตูร 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทั กษะ ในกา รแส ว งห า
ความรู้ ด้ ว ยตน เอง  รั ก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  หลักสูตร
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด
หลั กสู ต รกระบวนการ
เ รี ย น รู้  แ ล ะ  พั ฒ น า
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 
 

๑.๔ กิจกรรมนิเทศ ติดตาม 
การจัดท ารายวิชาพื นฐาน
และเพ่ิมเติมเป็นไป
ตามล าดับ                
ความยากง่าย 
 
 
        
 
 
 

๑. เพ่ือนิเทศ ติดตามการ
จัดท ารายวิชาพื นฐานและ
เพ่ิมเติมเป็นไปตามล าดับ
ความยากง่าย 
๒. เพ่ือจัดท ารายวิชา
พื นฐานและเพ่ิมเติมเป็นไป
ตามล าดับความยากง่าย 

เชิงปริมาณ 

ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ มี
ความรู้ความเข้าใจและรบั
นิเทศ ตดิตามการจัดท า
รายวิชาพื นฐานและ
เพิ่มเติมเปน็ไปตามล าดบั
ความยากง่าย 

 
เชิงคุณภาพ 

การจดัท ารายวิชาพื นฐาน
และเพิ่มเติมเปน็ไป
ตามล าดับความยากง่ายมี
ประสิทธิภาพ และครู
น าไปใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

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

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๑.๕ งานบูรณาการสภาพ
ปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นในรายวิชาต่างๆ 
ต ามจุ ด เ น้ น จุ ด เ ด่ น ขอ ง
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ
สถานศึกษากับชุมชนใน
ท้องถิ่นท่ีนักเรียนอาศัยอยู ่
๒. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ตามที่ท้องถิ่นต้องการ 
๓. เ พ่ือน าความรู้ที่ ได้ ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 
 
 
 
 
 
 

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

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทั กษะ ในกา รแส ว งห า
ความรู้ ด้ ว ยตน เอง  รั ก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  หลักสูตร
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด
หลั กสู ต รกระบวนการ
เ รี ย น รู้  แ ล ะ  พั ฒ น า
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 

 
 

 
๑.๖ กิจกรรมนิเทศ ติดตาม 
และปรั บปรุ ง ก า รจั ดท า
หลักสูตร 
 
 
        
 
 
 

๑. เพ่ือนิเทศ ติดตามการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
๓. เพ่ือปรับปรุงการจัดท า
ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า                           
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรสถานศึกษาช่วงชั น
ที่  ๑ – ๓ ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และปรับปรุงการ
จัดท าหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ปีการศึกษาละ ๑ 
ครั ง 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูน าผลการนิเทศ ติดตาม 
การใช้หลักสูตรมาเป็นข้อมูล
ใ น ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทั กษะ ในกา รแส ว งห า
ความรู้ ด้ ว ยตน เอง  รั ก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  หลักสูตร
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด
หลั กสู ต รกระบวนการ
เ รี ย น รู้  แ ล ะ  พั ฒ น า
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 

 
 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๒. งานจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลาย 

๒.๑ กิจกรรมการเลือกเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมตาม ความ
ถนัดของผู้เรียน 

 

 

๑. เพื่อส ารวจความ
ต้องการของผู้เรียนในการ
จัดกิจกรรม                
การเรียนการสอน 

๒. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียน
พัฒนาศกัยภาพการเรียนรู้
ของตน 

 

 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๘๗.๒๐ 
เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเตมิ
ที่หลากหลาย 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนสามารถพฒันา
และปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนรูด้้วยตนเอง
ในรายวิชาเพิ่มเติมที่
นักเรียนเลือกเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒   
จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด
ความสามารถและความ
สนใจ 

๒.๒ กิจกรรมการจัดท าผล
การ เ รี ยนรู้ ข อ งร ายวิ ช า
เพ่ิมเติมสนองจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
 
 
        
 
 
 

๑. เพ่ือเป็นการพัฒนาและ
ตอบสนองความต้องการ 
รวมถึงความถนัดของผู้เรียน 
๒. เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมี
สัมฤทธิผลทางการเรียนดีขึ น 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๖.๘๐ เลือก
จัดท าผลการเรียนรู้รายวิชา
เพ่ิมเติมสนองจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
ค รู ส า ม า ร ถ พั ฒ น า แ ล ะ
ปรับปรุงกระบวนการจัดท า
ผลการเรียนรู้ ในรายวิชา
เพ่ิมเติมที่นักเรียนเลือกเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทั กษะ ในกา รแส ว งห า
ความรู้ ด้ ว ยตน เอง  รั ก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   
จั ด ร า ย วิ ช า เ พ่ิ ม เ ติ ม ที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เ รี ย น ต า ม ค ว า ม ถ นั ด
ความสามารถและความ
สนใจ 
 

 
 

 
 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๓. โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือสนอง
ความต้องการและ                
ความถนัดของผู้เรียน 
๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
เลือกชุมนุมตาม
ความสามารถและ               
ความถนัดของตน 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
ตามความถนัดของตนเอง 
คิดเป็น ท าเป็น และ
แก้ปัญหาเป็น  
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ท างานเป็นกลุ่ม กล้าแสดง
ความคิดเห็น และมีความคิด
ริเริ่ม 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้ของตน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ น 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้รับความรู้
ในการจัดการเรียนการสอน
ตามความถนัดของผู้เรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถของตนใน               
การส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ความถนัดของผู้เรียน 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓   
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ
ความสามารถความถนัด  
และ  ความสนใจของ
ผู้เรียน 

๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมการรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และอยู่
อย่างพอเพียง  
 
 
        
 
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงการด ารงรักษา
ไว้ในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๘๐ ขึ น
ไปได้ร่วมกิจกรรมอัน
ภาคภูมิใจในการรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีในการ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และมี
อุปนิสัยพอเพียง 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓   
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ
ความสามารถความถนัด  
และ  ความสนใจของ
ผู้เรียน 
 
 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมการท า
ประโยชน์เพื่อชุมชนและ
สังคม 
        
 
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังการท างาน
เป็นกลุ่มตามแบบแผน มี
ขั นตอน 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน                    
มีจิตส านึกท่ีดีพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
๓. เพ่ือส่งเสริมการท างานที่
ไม่ต้องมีผลประโยชน์ รู้จัก
แบ่งปันอย่างมีน  าใจ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๔๐ ขึ น
ไปให้ความร่วมมือในการท า
ประโยชน์เพื่อชุมชนและ
สังคม 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือ
ผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน มีน  าใจ               
ท าประโยชน์เพื่อชุมชนและ
สังคม 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓   
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ
ความสามารถความถนัด  
และ  ความสนใจของ
ผู้เรียน 

๔. โครงการจัดการเรียนการ
สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๔.๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๒. เพ่ือให้การเรียนรู้ของ
นักเรียนได้รับผลสัมฤทธิ์
และมีความเข้าใจในเนื อหา
มากยิ่งขึ น 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๒๐ ได้
พัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะใน                                 
การแสวงหาความรู้ สนใจใฝ่
รู้ และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนรู้จักการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔  สนับสนุนให้
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๔.๒ กิจกรรมการจัดท า
โครงงาน 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้
รู้ขั นตอนในการท าโครงงาน
ในวิชาต่างๆ 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้
พัฒนาการท างานเป็นทีม 
๓. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน                    
น าทักษะการเรียนรู้ ไปใช้
ประโยชน์ในการเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๘๐ ขึ น
ไปให้ความสนใจและร่วมมือ
ใน การจัดท าโครงงาน 
 
เชิงคุณภาพ 
นั ก เ รี ย น เ กิ ดทั กษะกา ร
เรียนรู้ในวิธีการท าโครงงาน 
และการร่วมมือกันในการ
ท า ง า น เ ป็ น ก ลุ่ ม  แ ล ะ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทั กษะ ในกา รแส ว งห า
ความรู้ ด้ ว ยตน เอง  รั ก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  สนับสนุนให้
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 

๔.๓ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงใน
สถานการณ์จริง 
 
 
        
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้
รู้ขั นตอนในการปฏิบัติจริง 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้จากทักษะ               
การฝึกปฏิบัติ 
๓. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนน า
ทักษะไปใช้ประโยชน์ใน                 
การเรียน 
 
 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๘๖.๘๐ 
ขึ นไปมีทักษะการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิจริง 
 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนได้เรียนรู้ในการ
ท างานเป็นกลุ่ม การ
ท างานอย่างมขีั นตอน มี
ทักษะการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง สามารถน า
ความรู้มาใช้ในการพัฒนา
ผลการเรียนได ้

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔  สนับสนุนให้
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๔.๔ กิจกรรมการวิจัยในชั น
เรียน 
 

๑. เพื่อปลกูฝังใหค้รูได้รู้
ขั นตอนในการท าวิจัยใน
ชั นเรียน 

๒. เพื่อปลกูฝังใหค้รูได้
พัฒนาการจดัการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกบั
ศักยภาพของนักเรียน 

๓. เพื่อปลกูฝังใหค้รูน า
วิจัยที่ท าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนา  การเรียนการ
สอน 
 

เชิงปริมาณ 

ครูผู้สอนทกุคนท าวิจัยใน           
ชั นเรียนได ้

 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนน าผลการวิจัยมาใช้
ในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔  สนับสนุนให้
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 

๕. โครงการนิเทศ               
การสอน 
๕.๑ งานสังเกตพฤติกรรม
การสอน 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัด
กระบวนการสอนที่เน้น
กระบวนการในรูปแบบ
ต่างๆ 
๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใน
การจัดการเรียนการสอน
และปรับปรุงการสอนให้ดี
ยิ่งขึ น 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการสอนใน
รูปแบบต่างๆ ได้สอดคล้อง
กับศักยภาพของนักเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนมีพัฒนาการจัด           
การเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลท าให้
นักเรียนได้รับการพัฒนา             
การเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  นิเทศภายใน
ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ
และน าไปปรับปรุงการ
เรียน  การสอน  อย่าง
สม่ าเสมอ 
 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๕.๒ กิจกรรมการนิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียนการ
สอน 
 

๑. เพื่อส่งเสริมใหค้รู
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการในรูปแบบ
ต่างๆ 

๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูในการจดัการ
เรียนการสอน  
 

เชิงปริมาณ 

ครูผู้สอนทกุคนได้รับ                 
การนเิทศ ตดิตามการจัด           
การเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
เชิงคุณภาพ 

ครูมีความรู้ความเข้าใจใน               
การจดัการเรียนการสอนที่
เน้นกระบวนการใน
รูปแบบต่างๆ ใหม้ี
ประสิทธิภาพสูงขึ น 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  นิเทศภายใน
ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ
และน าไปปรับปรุงการ
เรียน  การสอน  อย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 

๕.๓ กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียน                
การสอน 

๑. เพ่ือให้ครูสามารถ
ปรับปรุง   การจัดการเรียน
การสอนได้เหมาะสมกับ
นักเรียน 
๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใน             
การจัดการเรียนการสอน 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๖.๘๐ สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นกระบวนการใน
รูปแบบต่างๆ และสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนได้ 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูมีความรู้ความเข้าใจใน             
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นกระบวนการในรูปแบบ
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถปรับปรุงพัฒนา               
การเรียนการสอนให้สูงขึ น 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  นิเทศภายใน
ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ
และน าไปปรับปรุงการ
เรียน  การสอน  อย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๕. โครงการนิเทศ               
การสอน 

๕.๔ กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการสอนที่
หลากหลาย 

        

 

 

 

๑. เพ่ือให้ครูได้จัดกิจกรรม               
การสอนที่หลากหลายโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
เหมาะสมกับผู้เรียนในกลุ่ม
สาระต่างๆ 

๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เกิด                
การเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ จัด
กิจกรรม  การเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลายและเหมาะสม
กับผู้เรียน 

เชิงคุณภาพ 
ครูมีการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างสม่ าเสมอ ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ น 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  นิเทศภายใน
ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ
และน าไปปรับปรุงการ
เรียน  การสอน  อย่าง
สม่ าเสมอ 

 

 

๖. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
๖.๑ กิจกรรมส่งเสริม             
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านวิชาการ 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
มีความตั งใจรับผิดชอบใน
การท างาน และพยายาม
ท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงการเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน 
นักเรียน และชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๗.๐๐ 
ได้รับ   การดูแลช่วยเหลือ
ด้านวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตส านึกใน                    
การปฏิบัติตนเอาใจใส่ต่อ          
การเรียน และมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖  จัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือ        
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๖. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  
๖.๒ กิจกรรมการส ารวจ
ข้อมูลเป็นรายบุคคล 
 
 
 

๑. เ พ่ือส ารวจข้อมูลของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

เชิงปริมาณ 
ข้อมูลของนักเรียนร้อยละ 
๘๗.๐๐ น ามาใช้ ในการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
มีการน าข้อมูลของนักเรียน
เป็ น ร า ย บุ ค ค ลม า ใ ช้ ใ น                
การ พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้ 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทั กษะ ในกา รแส ว งห า
ความรู้ ด้ ว ยตน เอง  รั ก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  จัดระบบ
ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ          
ผู้ เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

๖. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  
๖.๓ กิจกรรมการ              
คัดกรองและจ าแนกผู้เรียน
เป็นรายกลุ่ม 
 
 

๑. เพ่ือคัดกรองและจ าแนก
นักเรียนเป็นรายกลุ่ม 
๒. เพ่ือให้ครูผู้สอน
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๐๐ 
ได้รับการคัดกรองและ
จ าแนกนักเรียนเป็นรายกลุ่ม 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้มีการแสดงออก
ถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี                    
แก่ตนเองและสมาชิกภายใน
กลุ่มของตนเพ่ิมมากขึ นและ
สามารถพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของตนได้ 

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖  จัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือ          
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๖. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  
๖.๔ กิจกรรมการป้องกัน 
แก้ไข และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
 
 

๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนด้าน                
การเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
๒. เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไข
นักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
เรียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๘๐ 
สามารถแก้ไขและป้องกัน 
ตลอดทั งพัฒนาการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้มีการแก้ไขและ
ป้องกัน ตลอดทั งพัฒนาใน
การเรียนรู้ สามารถน า
ความรู้มาพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖  จัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือ          
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ของโครงการ / กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของ สถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

๑.  โครงการห้องเรียนน่าอยู่ 

น่าเรียนรู้ 

๑.๑  งานจัดระเบียบการใช้  

อาคารสถานที่และห้อง    

ประกอบ 

๑. เพ่ือให้บุคลากร ต่าง ๆ 

ได้ใช้อาคารสถานที่ได้

สะดวกสะอาดปลอดภัยและ

มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ  

ร้อยละ ๘๕ บุคลากรต่าง ๆ 

ได้ใช้อาคารสถานที่ได้

สะดวกสะอาดปลอดภัยและ

มีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรต่าง ๆ สามารถใช้
อาคารสถานที่ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๑  

สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ 

๑.๒ งานจัดซื อครุภัณฑ์ 

สนับสนุนการจัดการ 

เรียนรู้ 

๑.  เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์

ประกอบ การเรียนการสอน

เพียงพอต่อความต้องการ 

๒.  เพ่ือให้การเรียนการ

สอนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๓.  เพ่ืออ านวย  ความ

สะดวกให้กับบุคลากร

ทางด้าน การเรียนการสอน  

เพ่ือเกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีวัสดุ 

อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ

สะดวกเพียงพอต่อความ

ต้องการเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน 

เชิงคุณภาพ 

ทุกห้องเรียน ทุกห้อง

ประกอบ  มีวัสดุ อุปกรณ์

และสิ่งอ านวยความสะดวก

เพียงพอเหมาะสมกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

อาคารเรียนมั่นคง สะอาด 

ปลอดภัย มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกพอเพียง  อยู่

ในสภาพใช้การได้ดี 

สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี

แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

    

 

 



 

โครงการ / กิจกรรม 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ของโครงการ / กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของ สถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

๑.๓  งานรักษาความสะอาด 

/ ความปลอดภัยใน  

โรงเรียน 

๑. เพ่ือให้บุคลากรครูปฏิบัติ

หน้าที่ในการดูแล รักษาความ

สะอาดและความปลอดภัย

บริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน

อย่างทั่วถึง 

๒. เพ่ือท าหน้าที่สอดส่อง

ดูแลป้องกันอุบัติเหตุและ

อุบัติภัยต่างๆ เบื องต้น 

๓.  เพ่ือให้บริเวณภายใน

โรงเรียนลาซาลมีความ

สะอาดปลอดขยะ 

เชิงปริมาณ  

บุคลากรครูร้อยละ ๘๕  

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สร้างความปลอดภัยให้แก่

ผู้เรียน 

เชิงคุณภาพ  

สถานศึกษามีความสะอาด   

ความปลอดภัยมากยิ่งขึ น 

เมื่อมีบุคลากรครูคอยดูแล

รักษาความสะอาด และ

ความปลอดภัยบริเวณจุด

ต่าง ๆ ในโรงเรียน 

 

๑.๔ งานอบรมการใช้ ดูแล  

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

 

๑. เพ่ือให้ครู นักเรียน และ

บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ มีความ

ปลอดภัยและสามารถใช้

อุปกรณ์ป้องกัน 

อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 

 

เชิงปริมาณ   

ร้อยละ ๘๕  ครู นักเรียน 

และ  บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ 

สามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้

อย่างถูกต้อง    

เชิงคุณภาพ    

ครู นักเรียน และบุคลากร      

ฝ่ายต่าง ๆ มีความอบอุ่นใจ 

ปลอดภัย และสามารถใช้

เครื่องดับเพลิงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๑  

สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  

 

 



 

โครงการ / กิจกรรม 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ของโครงการ / กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของ สถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

๑.๕ งานส ารวจอุปกรณ์ 
ป้องกันอัคคีภัย ประปา 

ไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนและ

บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ มีความ

ปลอดภัยในการท ากิจกรรม

ต่าง ๆ บริเวณอาคารภายใน

โรงเรียน 

๒.  เพ่ือให้ครู นักเรียน และ      

บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ สามารถ

ใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยได้

อย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ  

ร้อยละ ๘๕ มีเครื่องป้องกัน

อัคคีภัยและสามารถใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ    

เชิงคุณภาพ  

ครู นักเรียน และบุคลากร     
ฝ่ายต่าง ๆ มีความอบอุ่นใจ 
ปลอดภัย และสามารถใช้
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อาคารเรียนมั่นคง สะอาด 

ปลอดภัย มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกพอเพียง  อยู่

ในสภาพใช้การได้ดี 

สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี

แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๑.๖ กิจกรรมฝึกซ้อม

ป้องกันภัยทางธรรมชาติ 

 

๑.  เพ่ือให้ครู นักเรียน และ    

บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ มีความรู้

พื นฐานและทักษะการ

ป้องกันภัย    ธรรมชาติที่

ถูกต้อง 

๒.  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใน

การปกป้องดูแลตนเองและ

ช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อเกิดภัย

ทางธรรมชาติ 

เชิงปริมาณ   

ร้อยละ ๘๕  ของ

สถานศึกษา   มีการฝึกซ้อม

ป้องกันภัยทางธรรมชาติที่

เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพ่ือ

ช่วยเหลือตนเอง  และผู้อ่ืน 

เชิงคุณภาพ   

สถานศึกษามีการฝึกซ้อม

ป้องกันภัยทางธรรมชาติที่

เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เพ่ือ

ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ / กิจกรรม 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ของโครงการ / กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของ สถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

๑.๗ งานส ารวจ ตรวจซ่อม 

บ ารุงวัสดุอุปกรณ์ ภายใน

ห้องเรียน ห้องประกอบ 

๑.  เพ่ือส ารวจตรวจซ่อม

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆภาย ใน

ห้องเรียน ห้องประกอบให้

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ตลอดเวลา 

๒. เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายต่างๆ 

มีจิตส านึกในการรักษา

ทรัพย์สมบัติของทาง

โรงเรียน 

เชิงปริมาณ   

วัสดุ อุปกรณ์ร้อยละ ๘๕ 

ภายในห้องเรียนและห้อง

ประกอบสามารถใช้งานได้

ตลอดเวลา 

เชิงคุณภาพ   

วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน

ห้องเรียนและห้องประกอบ

มีความม่ันคงแข็งแรงอยู่ใน

สภาพ ใช้งานได้ดีและ

ปลอดภัย 

 

มาตรฐานที่ ๑๑  

สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

อาคารเรียนมั่นคง สะอาด 

ปลอดภัย มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกพอเพียง  อยู่

ในสภาพใช้การได้ดี 

สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี

แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๒. โครงการจัดแหล่งเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๒.๑ งานรณรงค์การใช้

ห้องน  าถูกสุขลักษณะ 

 

๑.  เพ่ือรณรงค์การใช้
ห้องน  าถูกสุขลักษณะ        
๒.  เพ่ือเสริม สร้าง
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

เชิงปริมาณ   

ร้อยละ ๘๕ ของครู นักเรียน

และบุคลากร มีความรู้ความ

เข้าใจในการใช้ห้องน  าอย่าง

ถูกต้องและถูกวิธี   

               

เชิงคุณภาพ   

นักเรียนตระหนักและเข้าใจ

ถึงรณรงค์การใช้ห้องน  า จึง

สามารถใช้ห้องน  าได้อย่าง

ถูกต้อง ถูกหลักวิธี ส่งผลให้

ห้องน  ามีความสะอาดมี

บรรยากาศที่ดีต่อการใช้ 

มาตรฐานที่ ๑๑  

สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ จัด

โครงการกิจกรรมที่

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

และความปลอดภัยของ

ผู้เรียน 

 



 
โครงการ / กิจกรรม 

 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ 
ของโครงการ / กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของ สถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๒.๒ งานก าจัดยุงลาย ๑.  เพ่ือเสริมสร้าง

บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้สะอาด 
ถูกสุขลักษณะปราศจาก
ยุงลาย 

เชิงปริมาณ   
ร้อยละ ๘๕ มีการจัด
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม สะอาด
สวยงาม มีความปลอดภัย
และเอื อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนปราศจากยุงลาย 
                  
เชิงคุณภาพ    
สถานศึกษามีบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อม สะอาด
สวยงาม มีความปลอดภัย
และเอื อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนปราศจากยุงลาย 

 

๒.๓ งานปรับปรุงสวนหย่อม  
และศาลาพักผ่อน 

๑.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
รู้จักดูแลรักษาสวนหย่อม
และศาลาพักผ่อน บริเวณ
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
๒.  เพ่ือให้บริเวณ
สวนหย่อมและศาลาพักผ่อน
ภายใน โรงเรียนมีความ ร่ม
รื่น สะอาด สวยงาม มีความ
ปลอดภัยและเอื อต่อการ
เรียนรู้ 

 

เชิงปริมาณ    
นักเรียนร้อยละ ๘๕  ใน
โรงเรียนรู้จักดูแลรักษา
สวนหย่อมและศาลาพักผ่อน 
บริเวณต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนให้มีความสะอาด 
สวยงาม มีความปลอดภัย
และเอื อต่อการเรียนรู้ 
 
เชิงคุณภาพ    
บริเวณสวนหย่อมและศาลา
พัก ผ่อนภายในโรงเรียนมี
ความร่มรื่น สะอาด 
สวยงาม มีความปลอดภัย
และเอื อต่อการเรียนรู้ 

 

 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการจัดท าแผนพัฒนา
โรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกฝ่ายมี
เป้าหมายที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
โรงเรียนที่ก าหนดใช้ ๓ ปี/
วาระ 
๒. เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติ
งานของโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

เชิงปริมาณ 

๑. บุคลากร ร้อยละ ๙๐ ให้
ความร่วมมือในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
  
 

เชิงคุณภาพ 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มี
ความถูกต้อง ชัดเจน 
บุคลากรสามารถปฏิบัติตาม
แผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 

๒. งานจัดท าแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. เพื่อใช้เป็นข้อก าหนด
มาตรฐานในการปฏบิัติงาน
ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกฝา่ยมีมาตรฐาน
และตัวบง่ชี ทีช่ัดเจน 
สอดคล้องกับแผนพฒันา
โรงเรียน ที่ก าหนดใช้ ๓ ปี/
วาระ 

เชิงปริมาณ  
บุคลากรร้อยละ ๙๐ ให้ความ
ร่วมมือในการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ  
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘  มีความถูก
ต้อง ชัดเจน บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติตามแผนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

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

๑. เพื่อบุคลากรทุกฝ่าย
สามารถน าระบบสารสนเทศ
ไปใชป้รับปรุงและพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
๒. เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศพื นฐานและ
จ าเป็นในการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพสถานศึกษา 
๓. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการ
และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
แก่บุคลากรและผูส้นใจ 
 

เชิงปริมาณ 
 ๑. บุคลากรครูทุกฝ่าย
สามารถใชป้ระโยชน์จากการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 
เชิงคุณภาพ     
๑. บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ
น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๒.บุคลากรทุกฝ่ายสามารถใช้
สารสนเทศเปน็รวบรวมข้อมูล
เพื่อการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพสถานศึกษา 
๓. บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ
ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วนและ
ทันสมัย 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๓ 

๔. งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 

๑. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจบุัน 
๒. เพื่อรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศพื นฐานและจ าเปน็
ในการวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
๓. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการ
และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
แก่บุคลากรและผูส้นใจ 
 

เชิงปริมาณ 

โรงเรียนมีระบบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน
สมบูรณ์และเปน็ปจัจุบนัขึ น
ร้อยละ ๘๕ 
เชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุม
ในทุกด้าน 
๒.โรงเรียนสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
๓.โรงเรียนให้บริการข้อมูล
สารสนเทศแก่นักเรียน บุคคล
และหน่วยงานอื่นได้ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๓ 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕. โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายในและการ
ประเมินภายนอกรอบ ๔ 

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

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลาการครูร้อยละ ๙๐ มี
ความสามารถปฏิบัตงิานตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาได ้
 
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรครูมีความรู้ความ
เข้าในการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
 ๒. บุคลากรครูเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๒.๔ – ๑๒.๕ 

๖. งานติดตามตรวจสอบ
การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

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

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

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๒.๔ – ๑๒.๕ 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๗. งานวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ
เพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา 

๑. เพื่อจัดท าสถิติเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 
(GPA) ของนักเรียนชั น ม.๓  
ม.๖ 
๒. เพื่อจัดท าสถิติเปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
จ าแนกตามรายวิชา (GPAX) 
ของนักเรียนชั นม.๓, ม.๖           
๓. เพื่อจัดท าข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบอัตราเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จ าแนกตามรายวิชาภาคเรียน 
ละ ๑ ครั ง 
๔. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทางด้านการอ่าน
คิดวิเคราะห์ฯ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน 
๕.เพื่อเปรียบเทียบอัตราเฉลี่ย
ผลการสอบระดับชาติ       
(O-NET) ย้อนหลัง ๓ ปี 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนทุกคนได้รับการวัด 
และประเมินผล ตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความพร้อม
ทางการเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจ และผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพทาง
การศึกษาในด้านต่างๆ 
๒. นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านการอ่านคิด
วิเคราะห์ฯ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๘. โครงการรายงาน
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

๑. เพ่ือบุคลากรทุกฝ่าย
ได้รับการประเมินคุณภาพ
ของการด าเนินงานภายใน
ฝ่าย 
๒. เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายได้
ประเมินคุณภาพงาน 
โครงการ และกิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนาต่อไป 
๓. เพ่ือรายงานให้คณะ
ผู้บริหารคณะกรรมการฝ่าย 
และหน่วยงานภายนอก
รับทราบการปฏิบัติงาน     
ในแต่ละปีการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรครู ร้อยละ ๘๕ 
มีผลสัมฤทธิ์การประเมิน
คุณภาพงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี  
 
เชิงคุณภาพ     
๑. บุคลากรทุกฝ่ายได้รับ
การประเมินคุณภาพของ
การด าเนินงานภายในฝ่าย 
๒. บุคลากรทุกฝ่ายได้
ประเมินคุณภาพงาน 
โครงการ และกิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนาต่อไป 
๓. บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
ของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพทุกมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๒.๖ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๕.๒ 

 

 

 

 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๓   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ /ตัวบ่งช้ี) 
๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ข อ ง นั ก เ รี ย น แ ล ะ พั ฒ น า

สถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู ้

๑.๑ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา 

 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
 
เชิงคุณภาพ 
นัก เรียน ได้ รั บความรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึ กษ ามี ก า รส ร้ า ง 
ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น  ใ ห้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั งผู้ที่เก่ียวข้อง 

๑.๒ กิจกรรมทัศนศึกษา 
 
 
        
 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอกเกิดองค์
ความรู้ใหม่ที่ดี 
๒. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนน า
ความรู้มาพัฒนาตนเอง 
๓ .  เพื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ตรงจากการได้
ไปทัศนศึกษา 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้จาก
ภายนอกสถานศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมจาก
การเรียนรู้ในต าราและได้รับ
ประสบการณ์ตรง สามารถน า
ความรู้ มาใช้ ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึ กษ ามี ก า รส ร้ า ง 
ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น  ใ ห้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั งผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ /ตัวบ่งช้ี) 
๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนและพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

๑.๓ กิจกรรมส่งเสริม การ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

 

๑. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภายในและภายนอกห้องเรียน 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
๓. เพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุข 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะใน                       
การแสวงหาความรู้จาก                 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่าง
หลากหลาย ท าให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนบัสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั งผู้ที่
เก่ียวข้อง 

๒. โครงการสานความรู้
ระหว่างโรงเรียน บา้น และ
ชุมชน 

๒.๑ กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน 

 

 

 

 

๑. เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับทาง
โรงเรียนมากขึ น 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความ
ผูกพันระหว่างบ้านกับ
โรงเรียนมากขึ น 
๓. เพื่อให้นักเรียนมี
ความคุ้นเคย และสนุกสนาน
เหมือนอยู่บ้านของตนเอง 
 

 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์บา้น
และโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีและร่วม
กิจกรรมกับทางโรงเรียนเป็น
อย่างด ี

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนบัสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ /ตัวบ่งช้ี) 
๒. โครงการสานความรู้
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และ
ชุมชน 
๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยใช้                    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก
และเห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประโยชน์และความ
สนุกสนานในกิจกรรมที่ได้
เรียนรู้ 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
แสวงหาความรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และจุดเน้นที่ก าหนด 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ 
ของโครงการ / กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการปลูกฝังวสิัยทัศน์ 
และปรัชญาของโรงเรียน 

 

๑. เพื่อให้โรงเรียนลาซาลมี
การจัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นที่ก าหนดขึ น 

๒.  เพื่อให้โรงเรียนลาซาลมี
ผลการด าเนนิงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

๒. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนปฏิบัติ
ตนตามวสิัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของโรงเรียน 

 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนลาซาล 
ร้อยละ ๙๐ ขึ นไป ได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการที่จัดท า
ขึ น 
- นักเรียนให้ความร่วมมือ ใน
การด าเนินงานตามโครงการที่
ก าหนด 
- โครงการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 
 
เชิงคุณภาพ 
 - โรงเรียนลาซาลมีการจัด
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเปา้หมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ที่ก าหนดขึ น และมีผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุเป้าหมาย วสิัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 
- นักเรียนปฏิบัติตนตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาของโรงเรียน
ได้เป็นอย่างด ี

 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๔  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ 

จัดโครงการกิจกรรมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเปา้หมาย วิสัยทัศน์ 

ปรัชญา และจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

 

 

 

 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ 
ของโครงการ / กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

๑. เพื่อให้โรงเรียนลาซาลมผีล

การด าเนินงานส่งเสริมให้

ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น

ของสถานศึกษา 

 

๒. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน  

ได้ปฏิบตัิตามวสิัยทัศน์ และ

ปรัชญาของโรงเรียนในด้าน

การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด 

 

เชิงปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนลาซาล 

ร้อยละ ๙๐ ขึ นไป ได้เข้าร่วม

กิจกรรมตามโครงการ 

- โครงการบรรลุผลตาม

เป้าหมาย 

 

เชิงคุณภาพ 

- โรงเรียนลาซาลมีผลการ

ด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน

บรรลุเป้าหมาย วสิัยทัศน์ 

ปรัชญา จดุเน้นของ

สถานศึกษา 

- นักเรียนร่วมเดินรณรงค์

เผยแพร่โทษของยาเสพติดไม่

ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด 

 

มาตรฐานที่ ๑๔  

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ 

ผลการด าเนนิงานส่งเสริมให้

ผู้เรียนบรรลุตามเปา้หมาย 

วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น

ของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ น 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนา
สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
๑.๑ กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนในด้านการคิด
วิเคราะห์ 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนน า
ความรู้จากการคิดวิเคราะห์
ไปประยุกต์ใช้ในบทเรียน  
หรือในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ในด้านการคิดวิเคราะห์ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์แล้วน าความรู้จาก
การคิดวิเคราะห์ไป
ประยุกต์ใช้ในบทเรียน และ
ในชีวิตประจ าวัน 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ น 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 

๑.๒ กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนของนักเรียน 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
มีการพัฒนาตนเองในด้าน
การเรียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐มีการ
พัฒนาตนเองในด้านการ
เรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง
ในด้านการเรียนน าความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในบทเรียน 
และในชีวิตประจ าวัน 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๕การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ น 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

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

๑.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
มีจิตส านึกและแสดงออกใน
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ดีงาม 
๒. เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้
นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  ให้เป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐  มี
จิตส านึกและแสดงออกใน
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ดีงาม 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติตนและร่วม
กิจกรรมกล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกต้องในด้านคุณธรรม
และจริยธรรมที่ดีงาม  ตาม
เป้าหมาย  และวิสัยทัศน์
ของโรงเรียนที่ตั งไว้ 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ น 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๒. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม-จริยธรรม 
๒.๒ กิจกรรมให้ในความรู้
ทางศาสนา 
 
 
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์ 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนใช้
ธรรมในการเป็นเครื่อง
ประกอบการพัฒนานักเรียน 
๓. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนยึด
มั่น ในหลักธรรมค าสั่งสอน
ของศาสนาที่นักเรียนนับถือ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
และให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมฟังธรรม รักษาสัตย์ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้มีจิตส านึกท่ีดี  
ในการแสดงออกถึงความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ น 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 
 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด 
๓.๑ กิจกรรมต่อต้านยาเสพ
ติด 
 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน  
มีจิตส านึกและมีพฤติกรรม
ห่าง ไกลยาเสพติด 
๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษา  
และชุมชนท างานด้านการ
ป้องกันยาเสพติดร่วมกัน 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐  ให้
ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนผู้เรียนให้ร่วมมือใน
การปฏิบัติตนและร่วม
กิจกรรมมีจิตส านึกและมี
พฤติกรรมห่างไกลยาเสพติด  
ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ของโรงเรียนที่ตั งไว้ 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ น 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 

๓. โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด 
๓.๒ กิจกรรมร่วมขจัดยา
เสพติดกับชุมชน    

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน  
มีจิตส านึกและมีพฤติกรรม
ห่างไกลยาเสพติด 
๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษา  
และชุมชนท างานด้านการ
ป้องกันยาเสพติดร่วมกัน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐  เข้า
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดโดยมีชุมชนเข้าไป
มีส่วนร่วม 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติตนและร่วม
กิจกรรมกับชุมชนในด้าน
ป้องกันยาเสพติดมีจิตส านึก
และมีพฤติกรรมห่างไกลยา
เสพติด  ตามเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ตั งไว้
และชุมชนท างานร่วมกันใน
ด้านการป้องกันยาเสพติด 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ น 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๔. โครงการวางแผนชีวิตสู่
ความพอเพียง  
๔.๑ กิจกรรมออมทรัพย์    

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน  
มีจิตส านึกและมีพฤติกรรม
ประหยัดอดออมยึดเป็นหลัก
กาด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
ท ากิจกรรมมีจิตส านึกและมี
พฤติกรรมประหยัดอดออม
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข  เพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย 
 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติตนและร่วม
กิจกรรมมีจิตส านึกและมี
พฤติกรรมประหยัดอดออม
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข  ตามเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ที่ตั งไว้ 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ น 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 
 

๔.๒ กิจกรรมด าเนินชีวิต
ตามวิถีไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ยึด
หลักการด าเนินชีวิตตามวิถี
ไทยอยู่บนพื นฐานของความ
อย่างพอเพียง 
 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
ท ากิจกรรมด าเนินชีวิตตาม
วิถีไทยและน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนให้ความร่วมมือใน
ชีวิตประจ าวัน ได้อย่ างมี
ความสุข  ตามเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ที่ตั งไว้ 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ น 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ/
กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการติดตามผลการ
ด าเนินงานการจดักิจกรรม
ส่งเสริมผูเ้รียนตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
- งานติดตามผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมผูเ้รียนในทุกระดับชั น
เรียน 
 
 
 
 
 
 
- งานติดตาม/ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- งานติดตามและประเมินผล
ผู้เรยีน 
 

- เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพื่อติดตามและประเมินผล
ของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีการติดตามการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนในทุกระดับชั น  อย่าง
ครบถ้วนทุกฝ่าย  และมีระบบ
ตรวจสอบภายในชัดเจน ตาม
เป้าหมายในทุกระดับชั นเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนสามารถติดตามผล
การด าเนินงานการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนตามเป้าหมาย
ในทุกระดับชั นเรียนได้อย่าง
ครบถ้วน 
 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างครบถ้วนทุกฝ่ายและมี
ระบบตรวจสอบภายในชัดเจน
ตามเป้าหมายในทุกระดับชั น
เรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
โ ร ง เ รี ย นสามา รถติ ดต าม  
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมายในทุกระดับชั นเรียน
ได้อย่างครบถ้วน 
 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีการประเมินติดตาม
และประเมินผลผู้เรียนงาน
ครบถ้วนตามเป้าหมายในทุก
ระดับชั นเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนสามารถติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียนตาม
เป้าหมายในทุกระดับชั นเรียน
ได้อย่างครบถ้วน 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏริูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏริูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ น 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏริูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ น 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 



กลยุทธ์ที ่ ๑๖   การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการฟื้นฟูจิตใจ
ครูและนักเรียน
คาทอลิก 
 

๑.เพ่ือให้ครูและนักเรียน
คาทอลิกได้ตระหนักถึง
ข้อความเชื่อท่ีแท้จริงของ
การปฏิบัติตนที่ดีของคริสต
ชน 
 

ด้านปริมาณ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก
ร้อยละ ๙๐  มีจิตส านึกท่ีดี
ในการปฏิบัติตนเป็นคริสต
ชนที่ดี 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก
ได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจ ได้
ตระหนักและไตร่ตรองถึง
ความเชื่อที่แท้จริงในการ
เป็นคริตชนที่ดี 

มาตรฐานที่ ๑๖  การเป็น
ครูที่ดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ ลา
ซาล 
 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๑  ครูและ
นักเรียนคาทอลิกได้รับการ
ส่งเสริมกิจศรัทธาอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

๑.๑ กิจกรรม ส่งเสริม
ความเชื่อ ความ
ศรัทธา ความรู้ และ
การเตรียมตัวเพื่อรับ
ศีลศักดิ์สิทธิ์   
 
 
 
 

๑.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความ
เชื่อ ความศรัทธา ความรู้ 
และการเตรียมตัวเพื่อรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์ 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๙๐ ได้รับการเตรียมตัวที่ดี
เพ่ือรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความเชื่อ ความ
ศรัทธา ความรู้ในการรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์ 

มาตรฐานที่ ๑๖  การเป็น
ครูที่ดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ ลา
ซาล 
 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๑  ครูและ
นักเรียนคาทอลิกได้รับการ
ส่งเสริมกิจศรัทธาอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

๒.โครงการพัฒนาครู
ค าสอนจัดท าสื่อการ
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

๒.เพ่ือให้ครูค าสอนได้มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าสื่อการสอนค าสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
ครูค าสอนร้อยละ ๘๕  มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อ
การสอนค าสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูค าสอน  
มีสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื อหา
การเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
ครูค าสอน  
มีสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื อหา
การเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ น 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูที่ดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ ลา
ซาล 
 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๒  ครูสอนค า
สอนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการท าสื่อการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

๒.๑ งานสอนค าสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑เพ่ือให้นักเรียนคาทอลิก
ได้เรียนค าสอนและคุณธรรม
จริยธรรมในแต่ละวันและให้
นักเรียนคาทอลิกได้อ่าน
พระคัมภีร์และเรียนรู้ประวัติ
ของพระเยซูเจ้าท ากิจเมตตา
ต่างๆ และประกาศข่าวดี
เรื่องพระเยซูเจ้า 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. โครงการส่งเสริม
กระแสเรียก 
 

๓.เพ่ือให้บุคลากรทุกคน
สนับสนุนและส่งเสริม
กระแสเรียกการเป็นศาสน
บริการในฐานะนักบวช 
พระสงฆ์ ในพระศาสนจักร
คาทอลิกอันเป็นกระแสเรียก
ที่พิเศษสุดแห่งการรับใช้และ 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕  
ส่งเสริมกระแสเรียกการเป็น
นักชวช พระสงฆ์ และการ
เป็นคริสตชนที่ดี 
 

 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๓ สถานศึกษา
ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนกระแสเรียกการ
เป็นนักบวช 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนับสนุน ช่วยเหลือบรรดา
พระสงฆ์ในหน้าที่ศาสน
บริการศักดิ์สิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีส่วนในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคล
ในการปฏิบัติศาสนกิจใน
ศาสนาที่ตนเองนับถือให้มี
ความเชื่อความศรัทธา เป็น
พุทธศาสนิกชน และ คริสต
ชนที่ดีตลอดไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.โครงการส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน
คาทอลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรครู
และนักเรียนได้ให้โอกาสผู้
ยากไร้และผู้รอโอกาสเข้ารับ
การศึกษาตามความ
เหมาะสม อยู่บรรยากาศ
แห่งความรักและ เอื ออาทร 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ให้ความช่วยเหลือและ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมส่วนรวม 
 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูและนักเรียนมี
ส่วนในการพัฒนาโรงเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และ
ตระหนักถึงคุณค่าของการ
ช่วยเหลือโรงเรียนและ
ชุมชนอย่างแท้จริง 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูที่ดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ ลา
ซาล 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๔ สถานศึกษา
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่
เรียนรู้ คู่จิตส านึกทาง
สังคม 
 

๔.๑ กิจกรรม  
บรรยากาศแห่งความ
รักและรับใช้ 
 

๔.๑ เพ่ือให้นักเรียน
คาทอลิกได้แสดงออกถึงการ
ปฏิบัติตนในการช่วยเหลือ
ผู้อื่นด้วยจิตตารมณ์แห่งการ
รับใช้ 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๙๐ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่แสดงออกถึงบรรยากาศ
แห่งความรักและรับใช้ ตาม
จิตตารมณ์แห่งการรับใช้ของ
พระเยซูเจ้า 

 

 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้นักเรียนคาทอลิกได้
แสดงออกถึงการปฏิบัติตน
ในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิต
ตารมณ์แห่งการรับใช้ 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนคาทอลิกมีจิตใจ
เมตตา ช่วยเหลือผู้อื่นตาม
จิตตารมย์แห่งความรักและ
รับใช้ของพระเยซูเจ้า และ
ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความ
เชื่อและศรัทธา  
 

 

๔.๒ กิจกรรม  
กิจกรรมศาสนาตาม
เทศกาล 
 
 

๔.๒ เพ่ือให้นักเรียน
คาทอลิกได้แสดงออกถึง
ความเชื่อความศรัทธาใน
ศาสนาคาทอลิกและ
แสดงออกถึงการเป็น
คริสตศาสนิกชนที่ดี 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก
ร้อยละ ๙๐ ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆในศาสนาตาม
เทศกาล เช่น พิธีบูชา
ขอบพระคุณทุกวันศุกร์ต้น
เดือน การจัดกิจกรรมในวัน
คริสต์มาส การสวดภาวนา
เดินรูป ๑๔ ภาค ในเทศกาล
มหาพรต ถวายช่อดอกไม้วัน
ฉลองแม่พระ 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนคาทอลิกมี
การปฏิบัติศาสนกิจ และ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน
ศาสนาตามเทศกาลด้วย
ความเชื่อศรัทธา และมี
ความเป็นน  าหนึ่งใจเดียวกัน 
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 
 

 

 
 
 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕. โครงการศิษย์แท้
ของพระเยซูคริสต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.เพ่ือใหนักเรียนและ
บุคลากรคาทอลิก ได้ศึกษา
พระวรสารและด าเนินชีวิต
เรียบงายตามแบบอยางและ
ค าสอนองค์พระเยซูคริสต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากร
คาทอลิกร้อยละ ๘๕ ได้เข้า
ร่วมในกิจกรรมคาทอลิกที่ได้
จัดมีขึ น 
 
เชิงคุณภาพ 
บุคลาครูและนักเรียน
คาทอลิกมีการปฏิบัติ
ศาสนกิจ และร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ในศาสนาตาม
เทศกาลด้วยความเชื่อ
ศรัทธา และมีความเป็นน  า
หนึ่งใจเดียวกัน เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 

 

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

๕.๑ กิจกรรมกองหน้า
ร่าเริง 
 
 

๕.๑ เพ่ือให้สมาชิกกองหน้า
ร่าเริงได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลัก
ค าสอนที่เกี่ยวข้องกับการ
เป็นกองหน้าร่าเริง 
 

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

 

 

 
 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕.๒ กิจกรรมกองหน้า
ร่าเริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๒ เพ่ือให้สมาชิกพลศีลได้
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักค าสอนที่
เกี่ยวข้องกับการเป็นพลศีล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

๕.๓ กิจกรรมยุวธรรม
ทูต 
 

๕.๓ เพ่ือให้สมาชิกยุวธรรม
ทูตได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักค า
สอนที่เก่ียวข้องกับการเป็น
ธรรมทูตตัวน้อยๆ 
 

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 และมีความเป็นน  า
หนึ่งใจเดียวกัน 
 

 

 
 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕.๔ กิจกรรม วาย ซี 
เอส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๔เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจ
ในกระบวนการของ  วาย  ซี 
เอส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม วาย  
ซี  เอส ได้อย่างดี 
 
เชิงคุณภาพ 
สมาชิก วาย ซี เอสเป็นผู้มี
คุณธรรม มีน  าใจและ
สามารถคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ รู้จักช่วยเหลือ
ผู้อื่น 
 

 

๕.๕ กิจกรรมเยาวชน
ลาซาล 
 
 

๕.๕ เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจ
ในกระบวนการทักษะชีวิต 
“ตื่นตัว  ไตร่ตรอง ตอบโต้ 
และพอเพียง” 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕.๖ กิจกรรมนักร้อง
ประสานเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๖.เพ่ือให้สมาชิกชุมนุม
นักร้องประสานเสียง ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการร้องเพลง
ประสานเสียง ที่มีความ       
กลมกลืนในบทเพลง และ 
ฝึกการนับจังหวะที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

๕.๗ กิจกรรมแบ่งปัน
พระวาจา 
 
 

๕.๗ เพ่ือให้ครูและนักเรียน
ได้เห็นคุณค่าและไตร่ตรอง
พระวรสาร 
 

เชิงปริมาณ  
ครูและนักเรียนร้อยละ๘๕ 
ได้เห็นคุณค่าและไตร่ตรอง
พระวรสาร  
 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนได้เห็นคุณค่า 
และแสดงออกถึงความเชื่อค
วาศรัทธาในพระวรสาร 
 
 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๖.โครงการศาสน
สัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. เพ่ือให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการร่วมศา
สนพิธีในศาสนาที่ตนนับถือ
และปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕ 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ที่ตนนับถือ 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและตระหนักถึง
ความส าคัญในศาสนาที่ตน
นับถือและน าหลักค าสอนไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 
 

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

๖.๑ กิจกรรมพุทธ
ศาสนา 
 
 

๖.๑ เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การร่วมศาสนพิธีและปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ ๘๕ ได้ร่วมศึกษา
และปฏิบัติศาสนพิธีใน
โอกาสต่างๆสม่ าเสมอ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และตระหนักถึงความส าคัญ
ในศาสนาที่ตนนับถือและน า
หลักค าสอนไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๖.๒ กิจกรรมศาสนา
อิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๒ เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การร่วมศาสนพิธีและปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่นับถือศาสนา
อิสลามร้อยละ ๘๕ ได้ร่วม
ศึกษาและปฏิบัติศาสนพิธีใน
โอกาสต่างๆ 
 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และตระหนักถึงความส าคัญ
ในศาสนาที่ตนนับถือและน า
หลักค าสอนไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

 

๖.๓ กิจกรรม
คริสตจักรสัมพันธ์ 
 

๖.๓ เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การร่วมศาสนพิธีและปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง 
 

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

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๗. โครงการพัฒนาครู
สู่การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลา
ซาล 
 
 
 
 
 

๗.๑ เพ่ือพัฒนาครูโรงเรียน
ลาซาลให้ได้มีความเป็นครูที่
เปี่ยมล้นไปด้วยปัญญาและ
คุณธรรม ๑๒ ประการของ
ท่านนักบุญ ยวง เดอ ลา
ซาล  องค์อุปภัมภ์ของครู 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรครูโรงเรียนลาซาล
ร้อนละ ๘๕ น าคุณธรรม 
๑๒  ประการของท่าน
นักบุญ ยวง เดอ ลาซาล มา
ปรับใช้ในชีวิตของความเป็น
ครูที่ดีของโรงเรียนลาซาลได้
อย่างเหมาะสม 
 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูโรงเรียนลาซาลมี
ความรู้เรื่องคุณธรรม ๑๒ 
ประการของท่านนักบุญ 
ยวง เดอ ลาซาล 

 

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

๗.๑ กิจกรรมนิเทศครู
ใหม่ตามจิตตารมณ์
ของท่านนักบุญยอห์น 
แบฟติสท์  เดอ ลาซาล 

๗.๒ ส่งเสริมความรู้ในเรื่อง
ของแนวคิดและการท างาน
ด้านการศึกษาของคณะ
ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕ เข้าใจเรื่อง
ของแนวคิดและการท างาน
ด้านการศึกษาของคณะ
ลาซาล 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูสามารถเรียนรู้และเข้าใจ
เรื่องของแนวคิดและการ
ท างานด้านการศึกษาของ
คณะลาซาล 
 
 
 
 

 

 
 
 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๗.๓ กิจกรรมอบรม
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมครูและ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๓ เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรมมีระเบียบวินัย และ
ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ๘๕
ได้รับอบรมและส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
เชิงคุณภาพ 
เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีใน
การเป็นผู้มีคุณธรรมประจ า
ตนและมีระเบียบวินัยขั น
พื นฐานในการด าเนินชีวิตที่ดี
ต่อสังคม 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูท่ีดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ  
ลาซาล 
 
ตัวบ่งชี ท่ี ๑.๘ นักเรียน
เข้าใจจิตตารมณ์ของท่าน
นักบุญยอห์น แบปติสท์ 
เดอ ลาซาลและแสดงออก
ถึงการมีจิตสาธารณะ 

๘. โครงการส่งเสริม
และสืบสานงานจิตตา
รมย์ของท่านนักบุญ
ยอห์น แบปติสท์   
 เดอ  ลาซาล   
 
 
 
 

๘. เพื่อส่งเสริมและสืบสาน
งานจิตตารมณ์ของท่าน
นักบุญยอห์น แบปติสท์   
 เดอ  ลาซาล   
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕ 
เข้าใจจิตตามรมณ์และท างาน
ด้วยความรักตามหน้าท่ีของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียน เข้าใจจิต
ตามรมณ์และท างานด้วย
ความรักตามหน้าท่ีของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูท่ีดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ  
ลาซาล 
 
ตัวบ่งชี ท่ี ๑.๘ นักเรียน
เข้าใจจิตตารมณ์ของท่าน
นักบุญยอห์น แบปติสท์ 
เดอ ลาซาลและแสดงออก
ถึงการมีจิตสาธารณะ 

๘.๑ กิจกรรมจิตอาสา ๘.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
การเสียสละเพื่อสังคม ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
และมจีิตสาธารณะ 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ เป็นผู้มีมี
จิตสาธารณะ รักเมตตาและ
เสียสละ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน เป็นผู้มีมีจิต
สาธารณะ รักเมตตาและ
เสียสละ 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูท่ีดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ  
ลาซาล 
 
ตัวบ่งชี ท่ี ๑.๘ นักเรียน
เข้าใจจิตตารมณ์ของท่าน
นักบุญยอห์น แบปติสท์ 
เดอ ลาซาลและแสดงออก
ถึงการมีจิตสาธารณะ 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๘.๒ งานทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๒ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนท่ีได้รับ
ทุนมีความประพฤติท่ีดี และ
ตั งใจศึกษาเล่าเรียน 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ท่ีขอทุน
ได้รับทุนทุกคน 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับทุนและ
สามารถใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่า
รู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ 
 

 

๘.๓ งานช่วยเหลือผู้ 
ยากไร้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๓ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้
ยากไร้และผู้รอโอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนลาซาลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้รอ
โอกาส ร้อยละ ๘๕ ตาม
ความเหมาะสม 
 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนลาซาลได้ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้รอ
โอกาส ตามความเหมาะสม 
 

 

๘.๔ งานช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีปัญหาเป็น
รายบุคคล 

๘.๔ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของ
นักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
มีพัฒนาการทางอารมณ์และ
จริยธรรมทางสังคมท่ีดีงาม 

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

 



กลยุทธ์ที่ ๑๗ สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
-กิจกรรมงานน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

๑. ครูและนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิต  
๒.เพ่ือให้ครูและนักเรียน
รู้จักใช้ชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมด้วยความ
อดทนความเพียร มี
สติปัญญา  

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนโรงเรียน
ลาซาลร้อยละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
เชิงคุณภาพ 
  ๑. ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลได้น าความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด ารงชีวิต 
   ๒. ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลสามารถใช้
ชีวิตที่เหมาะสมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒.โครงการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กลุ่มสาระ  
ต่าง ๆ 
- กิจกรรมการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กลุ่มสาระ  
ต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
๑. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ในการด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคม ในรูปแบบ
อยู่อย่างพอเพียง 
๒.เพ่ือให้นักเรียน บ้าน 
ชุมชนได้ค้นพบวิธีการ
ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถน าความรู้ในด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดการเรียน
การสอน 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับความรู้ และ
น าความรู้มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสมพอเพียง 
 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๓.โครงการจัดแหล่งการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
-กิจกรรมจัดแหล่งการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
 
 
 
 

๑.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ น 
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้  
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน  

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

๔. โครงการสานสัมพันธ์
อยู่อย่างพอเพียง 
-กิจกรรมสานสัมพันธ์อยู่
อย่างพอเพียง 
        
 
 
 

๑. เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และ 
ชุมชน 
๒.เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเป็น
ชุมชนที่เน้นความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรใน
โรงเรียนได้ร่วมสานสัมพันธ์อยู่
อย่างพอเพียง 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรในโรงเรียนได้ร่วม
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบของความพอเพียง  
๒.นักเรียนมีลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียงตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๗ สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงคุณภาพ 
๑.ครูและนักเรียนน าความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต  
๒. ครูและนักเรียนโรงเรียน
ลาซาลสามารถใช้ชีวิตที่
เหมาะสมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการด าเนินงาน 
    ครูและนักเรียนโรงเรียน
ลาซาลร้อยละ ๙๕.๔๒  ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ครูและ
นักเรียนโรงเรียนลาซาลได้น า
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตและสามารถใช้ชีวิต
ที่เหมาะสมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๒.โครงการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กลุ่มสาระ  
ต่าง ๆ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถน า
ความรู้ในด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการ
เรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับความรู้ และน า

ความรู้มาใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเหมาะสมพอเพียง 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนร้อยละ ๙๕.๓๖
สามารถน าความรู้ในด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนได้รับความรู้และมา
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง
เหมาะสมพอเพียง 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๓.โครงการจัดแหล่งการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนร้อยละ ๙๔.๒๕ มี
ประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 

 



โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้) 

๔.โครงการสานสัมพันธ์
อยู่อย่างพอเพียง 
 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรใน
โรงเรียนได้ร่วมสานสัมพันธ์อยู่
อย่างพอเพียง 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรในโรงเรียนได้ร่วม
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบของความพอเพียง  
๒.นักเรียนมีลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียงตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ร้อยละ ๙๔.๖๕ ของบุคลากร
ในโรงเรียนได้ร่วมสัมพันธ์อยู่
อย่างพอเพียงและบุคลากรใน
โรงเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบของความ
พอเพียงและนักเรียนมี
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 กลยุทธ์ที่ ๑๘   ช่วยเหลือเยาวชนผู้รอโอกาสทางการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
โครงการระบบดูแล 
ช่วยเหลือ 
๑. งานระเบียนสะสม    
 
 
 
 
 
 
 
๒. งานให้ค าแนะน าและ 
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
๓. กิจกรรมค้นหาตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
 
๔. งานคัดกรองนักเรียน  
      (SDQ) 
 
 
 
 
 

 
 
๑. เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล
ของนักเรียนในทุกด้าน 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา  
 
 
๑. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีปัญหา
ในด้านต่างๆ ได้รับการ-
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถน า
ค าแนะน าที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
 
๑. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก 
จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง 
๒ เพื่อให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจ 
และเห็นคุณค่าตนเองใน  
ด้านต่าง ๆ สามารถน ามา
พัฒนาให้เหมาะสมกับตนเอง 
 
๑. เพื่อคัดกรองนักเรียนท่ีมี
ปัญหาอย่างเป็นระบบ      
๒. เพื่อช่วยเหลือนักเรียน 
ท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับ 
การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕.๐๐ สามารถ
เรียนต่อได้อย่างมีความสุข 
   
เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
จนสามารถพัฒนาตนเอง 
และเรียนต่อได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
 
  
  
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๘ 
    ช่วยเหลือเยาวชนผู้ 
รอโอกาสทางการศึกษา 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๕. งานส่งเสริมศักยภาพครู
แนะแนว 
 
 
 

๑. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ให้แก่ครู 
๒. เพ่ือให้ครูน าความรู้ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้กับ
นักเรียนได้อย่างเหมาะ 

 

  

๖. งานจัดป้ายนิเทศด้าน  
การศึกษา   

     เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา  
ในด้านต่างๆ ให้นักเรียน 
ได้รับทราบ 
 

 มาตรฐานที่ ๑๘ 
     ชว่ยเหลือเยาวชนผู ้
รอโอกาสทางการศึกษา 

๗. งานติดตามผล 
การศึกษาต่อ   
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือจัดท าระบบข้อมูล
และติดตามผลการศึกษาต่อ
ของนักเรียน 
๒. เพ่ือน าผลการติดตามมา
ปรับปรุง และพัฒนาในเรื่อง
การเรียนการสอน และการ
ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
 

  

๘. งานจัดหา และมอบทุน  
การศึกษา    
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 

 

๑. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ 
รอโอกาสทางการศึกษาให้มี 
โอกาสทางการศึกษา
ทัดเทียมกับผู้อ่ืน 
๒. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่
รอโอกาสทางการศึกษาให้
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ/ 
ส่งเสริม และพัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 
 
 
 
 

  



 กลยุทธ์ที่ ๑๙ สถานศึกษาส่งเสริมความส าคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการกิจกรรม 

สนองมาตรฐาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้ ) 
๑. โครงการส ารวจความพงึ
พอใจในการบริหารการจัด
การศึกษา 
 

๑. เพื่อให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน มีความพอใจต่อ
การจัดการบริหารการศึกษา
ของทางโรงเรียน 
๒ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนมสี่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางในการจัด
การศึกษา 
๓. เพื่อให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนร่วมมือในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
ทางโรงเรียน 

 

เชิงปริมาณ 
 ๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ร้อยละ ๘๕ พอใจใน
แนวทางการบริหารการจัด
การศึกษาของทางโงเรียน 
  ๒. ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน ให้ความร่วมมือและ
เห็นความส าคัญของการ
บริหารการศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน มสี่วนร่วมในการ
จัดการบริหารการศึกษา 
 ๒. ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน มสี่วนร่วมในการ
ประเมินการจัดการบริหาร
การศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑๙.๑ 
สถานศึกษาสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์
เก่าในการร่วมมือในการ

พัฒนาการศึกษา 

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

๑. เพื่อให้ผู้ปกครอง และ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
๒. เพื่อให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน น้อมน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
๓. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน
ร่วมมือกับทางโรงเรียน
ส่งเสริมความรู้และเสริมสรา้ง
ความพอเพียง 

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

มาตรฐานที่ ๑๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๗.๔ 

มีการประสานสัมพนัธ์กับ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
จดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียงของผู้เรียน 



โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการกิจกรรม 

สนองมาตรฐาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี ) 
  ๒.  ผู้เรียน ผู้ปกครอง  

และชุมชนน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไประยุกต์ใช้ได้จริง 
 

 

๓.โครงการลาซาลสาน
สัมพันธ์ 
- กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีด้านชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันภายในและ
ภายนอก 
- กิจกรรมลาซาลเลี่ยน
แฟร์ 
- งานจัดป้ายนิเทศความรู้
สู่ชุมชน 
 

๑. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์

และความเข้าใจอันดี

ระหว่างโรงเรียน บ้าน และ

ชุมชน 

.๒. ส่งเสริมให้มีความ
ร่วมมือกันในการท า
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ดีต่อกันอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

เชิงปริมาณ 

 ๑. โรงเรียน บ้าน ชุมชน 

ร้อยละ ๘๕  มีการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีและเข้า

ร่วมกิจกรรมที่ส่งผลต่อ

สถานศึกษา 

 ๒. โรงเรียน บ้าน ชุมชน 

ร้อยละ ๘๕ มีส่วนร่วมใน

การช่วยเหลือสังคม 

เชิงคุณภาพ 

 ๑. มีการให้ความร่วมมือ

ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ ของบ้าน ชุมชน อัน

จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ต่อสถานศึกษา                              

๒. ผู้ปกครอง ชุมชน ให้

ความร่วมมือกับโรงเรียน

ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

และช่วยเหลือสังคมด้วย

ความเต็มใจ 

มาตรฐานที่ ๑๙ 
ตัวบ่งชี ที่  ๑๙.๒ 

สถานศึกษาร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริม

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

 

 



โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการกิจกรรม 

สนองมาตรฐาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี ) 
๔. โครงการแลกเปลี่ยน

ความรู้สู่ชุมชน 

- กิจกรรมภมูิปัญญาให้

ความรู ้

 

- กิจกรรมพฒันาศักยภาพ 

การอบรม สัมมนาต่างๆ 

 

 

 

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพใน

การเรียนรู้ของบุคลากร

ภายในสถานศึกษา 

๒. เพื่อน าภูมิปัญญาความรู้ 

และมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 

ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

หรือน าความรู้ของชมุชนสู่

สถานศึกษา 

 

เชิงปริมาณ 

  ๑. บุคลากรโรงเรียนมี

การแลกเปลี่ยนความรู้และ

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ

ร้อยละ ๘๕ 

  ๒. บุคลากรโรงเรียนมี

การแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา

ความรู้กับชุมชน หรือได้รับ

การอบรม สัมมนาอย่าง

ต่อเนื่องจากสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาความรู้สู่ตนเอง

และชุมชน ร้อยละ ๘๕ 

เชิงคุณภาพ 

 ๑. มีการให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
อบรมสัมมนาของบุคลากร
ภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมศักยภาพในการ
เรียนรู้ของตนเองและ
องค์กร 
 ๒. แลกเปลี่ยนความรู้กับ

ชุมชน และภูมิปัญญา

ความรู้ทั งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ

เป็นการสร้างองค์ความรู้

ร่วมกัน 

มาตรฐานที่ ๑๙   
ตัวบ่งชี ที่ ๑๙.๓    มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ครอบครัว 
ชุมชนองค์กรที่เก่ียวข้อง 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการกิจกรรม 

สนองมาตรฐาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี ) 
๕.โครงการบริการสถานที่
เพื่อชุมชน และสังคม 
 

๑. เพื่อให้ผู้ปกครอง และ

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาสถานศึกษา     

๒. เพื่อเป็นศูนย์การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม

องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

เชิงปริมาณ 

 ๑. ผู้ปกครอง ชุมชน 

สังคมและองค์กรภายนอก 

ร้อยละ ๘๕ สามารถใช้

สถานที่ของสถานศึกษาได้

อย่างเหมาะ สมและเกิด

ประโยชน์อันเป็นแนวทาง

ในการร่วมมือกันในการ

พัฒนาสถานศึกษา 

 ๒. ผู้ปกครอง ชุมชน 

สังคมและองค์กรท่ี

เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ พอใจ

ในบริการท่ีสถานศึกษาเปิด

ให้เข้าใช้สถานท่ี 

เชิงคุณภาพ 

 ๑. ผู้ปกครอง ชุมชน 

สังคมและองค์การภายนอก

สามารถใช้สถานที่ของ

สถานศึกษาได้อย่าง

เหมาะสม และเกิด

ประโยชน์สูงสุดส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของการใช้

สถานที่ตามภาระงานนั นๆ 

 ๒. ชุมชนและสถานศึกษา

เกิดเกิดความสัมพันธ์

ร่วมมือช่วยเหลือใน

ลักษณะต่างๆเป็นอย่างดี 

มาตรฐานที ่๑๙  ตัวบ่งชี 
ที ่ ๑๙.๒ สถานศึกษา
ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน  

 



กลยุทธ์ที่ ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียน และงานพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นมาตรฐาน  

  และทันต่อการให้บริการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ระบบงานด้านธุรการ-
การเงินของโรงเรียน 
๑.๑ งานส ารวจและ
ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
ให้สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 
๑.๒ งานส ารวจและ
ปรับปรุง Wifi ให้ใช้งานได้
ทุกจุดบริการ 
๑.๓ งานพัฒนาทะเบียน
และปรับฐานข้อมูลนักเรียน
ประจ าปีด้วยความถูกต้อง
รวดเร็ว 
๑.๔ งานปรับปรุงเว็บไซต์
ของโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
ให้บริการทางการศึกษา 
๑.๕ งานการท าบัญชีของ
โรงเรียนโดยใช้โปรแกรม
ของ สช. 
๑.๖ งานติดตามการใช้
งบประมาณให้ตรงตาม
แผนงาน 
๑.๗ งานพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับงานพัสดุ
ครุภัณฑ์ 
 
 

๑.  เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัด
ระบบงานธุรการ-การเงิน
ของโรงเรียนให้ทันสมัย 
สามารถรองรับการพัฒนา
การศึกษายุคปัจจุบันและ
อนาคตได้เป็นอย่างดี 
๒.  เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ-
การเงิน ได้มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในงานของตนเอง 
เพ่ือการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย
ของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนมีการ
จัดการด้านธุรการ-การเงิน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาของโรงเรียน 
ร้อยละ ๙๐ 
 
เชิงคุณภาพ 
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานในฝ่ายธุรการ-
การเงิน มีความรู้ความเข้าใจ
ในขอบข่ายของงานที่ตน
รับผิดชอบและปฏิบัติได้
ถูกต้อง 
 

มาตรฐานที่ ๒๐ 
ตัวบ่งชี   ๒๐.๑จัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ งาน

ทะเบียนโรงเรียน และงาน
พัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็น

มาตรฐาน สามารถให้การ
สนับสนุนฝ่ายต่างๆ ได้เป็น

อย่างดี 
 

ตัวบ่งชี   ๒๐.๒ 
พัฒนาระบบงานการเงิน

ให้เป็นมาตรฐาน 
ตอบสนองการบริหาร

จัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 


