
๒.๓ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การรายงานการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
 

          ด้านที่ ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ที่คาดหวัง         

คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ๙๖.๙๗ 

๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก่าลังกายสม ่าเสมอ ๘๕.๔๘ 

๒  มีน ่าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๓.๕๑ 

๓  ป้องกันตนเองจากสิ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี ยงสภาวะที เสี ยงต่อความรุนแรง 
    โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๙๘.๖๐ 

๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๙๖.๖๖ 

๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที ดีและให้เกียรติผู้อื น ๙๗.๖๐ 

๖  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ 

    นันทนาการตามจินตนาการ 

๑๐๐ 

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
 

โครงการลาซาลรักษ์ สุขภาพ  

๑. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน   

๒. กิจกรรมกีฬาสี 

๓. งานอนามัยโรงเรียน 

 

  

 

 

 

    . 

     จาการด่าเนินงานตามโครงการลาซาลรักษ์สุขภาพ ผลการ

ด่าเนินงานอยู่ ในเกณฑ์  ดีเยี ยม  ผู้บริหาร ครู  นักเรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชน ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการ งาน

และกิจกรรมเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๗  ส่งผลให้ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๕.๔๘ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับ

สุขภาพ มีสุขนิสัยที ดีในการดูแลตนเอง มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง รักการออกก่าลังกาย และมีส่วนร่วมในการเผยและ

รณรงค์เกี ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น การเผยแพร่ผ่านทาง

เว็บไซต์ของโรงเรียน หรือวารสารของโรงเรียน เป็นต้น 

 

 



๔.  งานติดตามภาวะโภชนาการและทดสอบ

สมรรถภาพ 

๒. นักเรียนร้อยละ ๙๓.๕๑ มีน ่ าหนัก ส่ วนสู ง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๕. กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส ๓. นักเรียนร้อยละ ๙๘.๖๐ ตระหนักถึงโทษภัยของสิ งเสพติด 

ปัญหาทางเพศ ความรุนแรงต่างๆในสังคม ได้รับการดูแล

เบื องต้นเมื อได้รับบาดเจ็บหรือป่วย 

๖. กิจกรรมกล้าคิด กล้าท่า กล้าแสดงออก ๔. นักเรียนร้อยละ ๙๖.๖๖ มีความมั นใจ และกล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสม 

๗. กิจกรรมรู้เขา รู้เรา ๕. นักเรียนร้อยละ ๙๗.๖๐ มีสัมพันธ์ที ดี   สามารถปรับตัวเข้า

กับผู้อื นได้ โดยค่านึงถึงสิทธิหน้าที ของตนเองและผู้อื น 

๘. งานส่งเสริมความสามารถผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ ๖. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ ทั งในและนอกสถานศึกษา

อย่างมีความสุข  

 

 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี   เกณฑ์ที คาดหวังคิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๙๒.๐๔ 

๒.๑   มีคุณลักษณะที พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๙๑.๕๘ 

๒.๒   เอื ออาทรผู้อื นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๙๑.๗๙ 

๒.๓   ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที แตกต่าง ๙๒.๖๐ 

๒.๔   ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม ๙๒.๑๙ 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรมท่ีวางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๑. โครงการอบรมปลูกฝังการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

 กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา 

 กิจกรรมปลูกฝังการเป็นพลเมืองดีและเคารพเพลง   

 ชาติไทย 

๒. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความซื อสัตย์สุจริต  

 กิจกรรมเก็บสิ งของคืนเจ้าของ  

 กิจกรรมฟังธรรมรักษาสัตย์ 

 กิจกรรมประเมินผลความซื อสัตย์สุจริตของผู้เรียน 

๓. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 

 กิจกรรมการแต่งกายถูกระเบียบ 

 กิจกรรมอบรมปลูกฝังการมาโรงเรียนทันเวลา 

 กิจกรรมประเมินผลการเข้าแถวเดินแถวอย่างเป็น   

  ระเบียบ 

 กิจกรรมรักษาความสะอาด 

๔.  โครงการปลูกฝังนักเรียนแสดงออกถึงการใฝ่เรียนรู้ 

 กิจกรรมประเมินผลความตั งใจเพียรพยายามในการเรียน    

 กิจกรรมประเมินผลผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่ง  

 เรียนรู้ 

๕.  โครงการอบรมปลูกฝังการด่าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

 กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ 

 กิจกรรมรณรงค์ประหยัดน ่า – ไฟฟ้า 

 กิจกรรมประเมินผลผู้เรียนด่าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 

๖. โครงการปลูกฝังความตั งใจและรับผิดชอบหน้าที การ   

     งาน 

 กิจกรรมประเมินผลความตั งใจ 

 กิจกรรมประเมินผลความเพียรพยาม 

 

   จากการด่าเนินงานโครงการ / กิจกรรมมาตรฐานที  

๒ ตามตัวบ่งชี   พบว่า ผลการด่าเนินงานอยูในเกณฑ์

ทีดี คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เเละ

เครือข่ายได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างต่อเนื อง

เสมอมาในทุกๆ ปีการศึกษา ส่งผลให้การด่าเนิน

โครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนลาซาล แผนงาน

กิจการนักเรียนประสบผลส่าเร็จในทุกปีการศึกษา

เรื อยมา คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๔   อีกทั งยังส่งผลให้ 

 

๑. นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๒.๑๕   

    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๘        

    ประการ 

๒. นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๐.๖๗   

    มีคุณลักษณะความซื อสัตย์สุจริต 

๓. นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๒.๓๘   

    เป็นผู้มีคุณลักษณะด้านระเบียบวินัย 

๔. นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๐.๖๐   

     เป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้

๕. นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๒.๒๙  

   ด่าเนินชีวิตอยู่บนพื นฐานความพอเพียง รู้จัก 

อดออมใช้ จ่ายอย่างประหยัด 

๖. นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๐.๙๘   

     มีทักษะการจัดการ  และท่างานให้เสร็จ  

 

 



๗. โครงการปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 

 กิจกรรมวันสงกรานต์ 

 กิจกรรมวันลอยกระทง   

 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเทียน 

 กิจกรรมวันไหว้ครู 

๘. โครงการปลูกฝังจิตสาธารณะ 

 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด      

 กิจกรรมอาสาจราจร 

 กิจกรรมรักษาความสะอาด    

 กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัย 

 กิจกรรมเยี ยมทหารผ่านศึก    

 กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั ง 

 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี -นศท.บริการ 

๙. โครงการค่ายคุณธรรม 

๑๐. โครงการปลูกฝังความกตัญญูกตเวที 

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ         

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

 กิจกรรมวันไหว้ครู             

 กิจกรรมตักบาตรท่าบุญวันเด็ก 

 กิจกรรมวางพวงมาลาท่านนักบุญ 

 กิจกรรมประเมินผลการเป็นลูกที ดี 

 กิจกรรมประเมินผลการเป็นนักเรียนที ดี  

๑๑. โครงการปลูกฝังความเอื ออาทร  

 กิจกรรมเยี ยมทหารผ่านศึก   

 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 กิจกรรมพี สอนน้อง       

 กิจกรรมเสียงตามสาย 

๗. นักเรียนลาซาล  ร้อยละ ๙๑.๓๒ 

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้คุณค่านิยมไทยและ

ด่ารงไว้ซึ งความเป็นไทย  

 

 

๘.   นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๑.๗๓    

       มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก  

       ช่วยเหลือผู้อื น 

 

 

 

 

 

๙.    นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๒.๑๐  

       เป็นผู้ที มีคุณธรรม 

๑๐.  นักเรียนลาซาล  ร้อยละ ๙๑.๔๕    

       เป็นผู้มีคุณธรรม ด้านความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี  

       พระคุณ 

 

 

 

 

๑๑.  นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๒.๑๔ 

       มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักช่วยเหลือ  

       ผู้อื น 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒. โครงการเลือกตั งสภานักเรียน 
 กิจกรรมเลือกตั งกรรมการห้อง 
 กิจกรรมเสียงตามสาย 
 กิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย 
 
๑๓. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 กิจกรรมวันสงกรานต์ 
 กิจกรรมวันลอยกระทง 
 กิจกรรมแห่เทียนจ่าน่าพรรษา 
 กิจกรรมวันไหว้ครู 

๑๔. โครงการอนุรักษ์พัฒนาสิ งแวดล้อม 
 กิจกรรมรณรงค์ดับเครื องยนต์ 
 กิจกรรมรณรงค์รักษาสะอาด  
 กิจกรรมปลูกต้นไม้ลดมลพิษ 
 กิจกรรม Big Cleaning Day – กิจกรรมรณรงค์วัน  
 สิ งแวดล้อม 

๑๒.  นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๒.๖๐ 

       ด่าเนินชวีิตตามวิถีประชาธิปไตย 

 

 

๑๓.  นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๒.๔๘ 

       ตระหนัก รู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทยกตัญญูต่อ   

       ผู้มีพระคุณ 

 

 

๑๔.  นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๑.๙๐ 

       มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม มี 

   จิตสาธารณะ  ตระหนัก รู้คุณค่าของ  

       สิ งแวดล้อม  

 

 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

เกณฑ์ที่คาดหวัง 

คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๙๒.๒๔ 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื อต่างๆ

รอบตัว 

๙๑.๗๘ 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั งค่าถามเพื อค้นคว้าหาความรู้เพิ มเติม ๙๑.๗๘ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี ยนความคิดเห็นเพื อการเรียนรู้ระหว่างกัน ๙๒.๑๘ 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน ๙๓.๒๓ 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด เกณฑ์ที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ 

๑.โครงการส่งเสริมการค้นคว้าของผู้เรียน 

๑.๑ กิจกรรมแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั งภายในและ

ภายนอก 

 

นักเรียนร้อยละ ๘๕.๔๐สามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

และสื อต่าง  ๆรอบตัวได้อย่างหลากหลาย 

๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด นักเรียนร้อยละ ๘๖.๐๘มีทักษะในการแสวงหาความรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด 

๑.๓ กิจกรรมรักการอ่าน นักเรียนร้อยละ ๘๗.๐๘ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน

อย่างสม ่าเสมอ มีความตั งใจอ่านหนังสือ บทความ หรือ

สิ งพิมพ์ต่างๆ 

๒. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา 

๒.๑กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่านและสรุปประเด็น

ความรู้ 

 

นักเรียนร้อยละ ๘๔.๘๖ มีทักษะการอ่านและสรุปประเด็น

ความรู้ สามารถจับประเด็นเนื อหาที อ่านได้ 

๒.๒ กิจกรรมการแลกเปลี ยนความรู้และถ่ายทอดความรู้เรื องราว 

ประสบการณ์สู่ผู้อื น 

นักเรียนร้อยละ ๘๔.๖๔ สามารถแลกเปลี ยนความรู้และ

ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นกับผู้อื นได้ 

๓.โครงการส่งเสริมการท่างานเป็นทีม 

๓.๑ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

 

นักเรียนร้อยละ ๘๕.๑๐มีทักษะในการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการกลุ่ม มีการแลกเปลี ยนความคิดเห็นและองค์

ความรู้ระหว่างกัน 

๔.โครงการส่งเสริมการน่าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้และ

น่าเสนอผลงาน 

๔.๑ งานส่งเสริมการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต 

 

 

นักเรียนร้อยละ ๘๖.๒๑ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการ

สื อสาร สืบค้นและน่าเสนอ ข้อมูลความรู้ทางการเรียนได้ 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์   ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  
                    สมเหตุผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี  เกณฑ์ที คาดหวัง 
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
                    ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๙๑.๗๖ 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื องที อ่าน ฟัง และดู และสื อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม   
      ความคิดของตนเอง 

๙๑.๐๔ 

๔.๒ น่าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๙๒.๙๘ 
๔.๓ ก่าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๙๐.๙๐ 
๔.๔ มีความคิดริเริ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๙๒.๑๒ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
 

ชื่องานโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
โครงการพัฒนาความสามารถผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และสมเหตุสมผล  
๑. กิจกรรมการอ่าน, คิดวิเคราะห์ 
 

 
 
นักเรียนร้อยละ ๘๕.๔๔  ผ่านเกณฑ์การประเมินและ
กิจกรรมการอ่าน, คิดวิเคราะห์ 

๒. กิจกรรมส่งเสริมการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และ
เชื อมโยงข้อมูล 

นักเรียนร้อยละ ๘๖.๑๕  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมส่งเสริมการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และ
เชื อมโยงข้อมูล 

๓. กิจกรรมพัฒนาความคิดสู่องค์ความรู้ใหม่ นักเรียนร้อยละ ๘๗.๖๔  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาความคิดสู่องค์ความรู้ใหม่ 

๔. กิจกรรมวันภาษาไทย นักเรียนร้อยละ ๘๘.๐๒  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมวันภาษาไทย 

๕. กิจกรรม Big book นักเรียนร้อยละ ๘๖.๘๙ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม Big book  

๖. กิจกรรมสมุดเล่มเล็ก นักเรียนร้อยละ ๘๗.๒๓  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมสมุดเล่มเล็ก 

โครงการสร้างสรรค์ความคิดประดิษฐ์ผลงาน 
๑. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ ๘๖.๙๖  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

๒. กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดเพื อสังคม 
 

นักเรียนร้อยละ ๘๖.๙๘ ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรร
สร้างสรรค์ความคิดเพื อสังคม 

๓. กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ นักเรียนร้อยละ ๘๗.๐๖  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ 



โครงพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
๑. กิจกรรมประกวด  ๑ โครงงาน ๑ ห้องเรียน 

นักเรียนร้อยละ ๘๗.๓๒ ผ่านเกณฑ์กิจกรรมประกวด   
๑ โครงงาน ๑ ห้องเรียนใช้ 

๒. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน นักเรียนร้อยละ ๘๖.๖๙ ผ่านเกณฑ์กิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน 

๓. กิจกรรมวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ส่าคัญ 
 

นักเรียนร้อยละ ๘๗.๗๘ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ส่าคัญ 

๔. กิจกรรมค่ายวิชาการ 
 

 นักเรียนร้อยละ ๘๗.๑๖ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมค่ายวิชาการ 

โครงการส่งเสริมความคิดริเริ มสร้างสรรค์ 
๑. กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดริเริ มสร้างสรรค์ 

 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๔๘ ผ่านเกณฑ์กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการคิดริเริ มสร้างสรรค์ 

๒. กิจกรรมสร้างผลงานจากการเรียนรู้ 
 

นักเรียนร้อยละ ๘๖.๙๗ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม
สร้างผลงานจากการเรียนรู้ 

๓. กิจกรรมน่าเสนอผลงาน นักเรียนร้อยละ ๘๗.๑๒ผ่านเกณฑ์กิจกรรมน่าเสนอ
ผลงาน  

 

 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ที่คาดหวัง คิดเป็นร้อยละ 
มาตรฐานที  ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที จ่าเป็นตามหลักสูตร ๘๒.๒๘ 
๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๘๑.๑๕ 
๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ๙๙.๖๕ 
๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๘๒.๒๗ 
๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๖๖.๐๔ 
 

โครงการ/กิจการ  ที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. งานพัฒนาความรู้ความสามารถของกลุ่ม 
    สาระการเรียนรู้ 

 
 
นักเรียนร้อยละ  ๘๑.๓๗  ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในทุกกลุ่มการเรียนรู้ 
 
 



๒. กิจกรรมสอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนร้อยละ ๘๓.๒๕ ที ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพ ก่อน
เรียน-หลังเรียน ได้รับการสอนเสริม 
 

๓. กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ นักเรียนร้อยละ ๘๒.๒๒ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการทุกกิจกรรม ตามความรู้ความสามารถ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะส่าคัญของผู้เรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
๑. งานส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนตามตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

 
 
นักเรียนร้อยละ ๙๙.๕๐ มีสมรรถนะในด้านการเรียนตามกลุ่ม
สาระและเกณฑ์ที สถานศึกษาก่าหนด 

๒. งานประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน นักเรียนร้อยละ ๙๙.๖๓ ได้รับการส่งเสริมในด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน 

๓. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  
 

นักเรียนร้อยละ ๙๙.๔๖ มีความสามารถในการอ่านอย่าง
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

๔. กิจกรรมส่งเสริมความ สามารถในการคิด  
    วิเคราะห์ 

นักเรียนร้อยละ ๙๙.๗๘ ประสบผลส่าเร็จในการฝึกคิด
วิเคราะห์ 

๕. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถใน                     
   การเขียน  

นักเรียนร้อยละ ๙๙.๘๘ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ในการเขียนของผู้เรียน 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดี
ของการสอบระดับชาติ 
๑. กิจกรรมสอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้    

 
นักเรียนร้อยละ ๖๕.๐๗ ได้รับการพัฒนาการด้านการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระเต็มตามศักยภาพของตน 

๒. กิจกรรมติวความรู้ สู่ O – NET และ NT 
 

นักเรียนร้อยละ ๖๗.๐๑ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ  
มีความพร้อมที จะได้รับการประเมิน 

 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมทีักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ   
                 อาชีพสุจริต 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ที่คาดหวัง คิดเป็นร้อยละ 
มาตรฐานที  ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท่างาน รักการท่างาน สามารถท่างาน
ร่วมกับผู้อื นได้ และมีเจตคติที ดีต่ออาชีพสุจริต 

๘๐.๐๐ 

๖.๑ ส่งเสริมผู้เรียนในการวางแผนการท่างานและด่าเนินการจนส่าเร็จ ๘๐.๐๐ 
๖.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท่างานอย่างมีความสุขมุ่งมั นพัฒนางานและภูมิใจ  
     ในผลงานของตนเอง 

๘๐.๐๐ 

๖.๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท่างานร่วมกับผู้อื นได้ ๘๐.๐๐ 
๖.๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี ยวกับ  
     อาชีพที ตนเองสนใจ 

๘๐.๐๐ 

 



โครงการ/กิจการ  ที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
โครงการพัฒนาทักษะการท่างาน 
๑.กิจกรรมส่งเสรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

 
ร้อยละ ๘๙.๓๓ ของนักเรียนที ผ่านเกณฑ์การประเมินสามารถ
น่าความรู้จากการใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มมาพัฒนาตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. กิจกรรมส่งเสริมการจัดท่าโครงงาน ร้อยละ ๘๖.๘๙ ของผู้เรียนที ผ่านเกณฑ์การประเมินมีความรู้
ความสามารถในการจัดท่าโครงงาน 

โครงการส่งเสริมการท่างานและมุ่งมั นพัฒนางาน 
๑. งานแสดงผลงานนักเรียน 

นักเรียนร้อยละ๙๐.๐๐ได้แสดงออกถึงความสามารถของ
ตนเองมีความสามารถแสดงผลงานของตนเองและมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

๒. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามความถนัดของ  
    ผู้เรียน 

นักเรียนร้อยละ ๘๖.๐๐ ได้รับความรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนตามความถนัดของผู้เรียนพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
ตน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามความถนัดของผู้เรียน 

๓. กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ นักเรียนร้อยละ ๘๘.๔๐  ได้แสดงออกถึงความสามารถทาง
วิชาการและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

โครงการร่วมคิดร่วมท่า 
๑. กิจกรรมส่งเสริมการท่างานโดยใช้กระบวน 
   การกลุ่ม 

 
นักเรียนร้อยละ ๙๐.๔๐ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
รับความรู้จากกระบวนการการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

๒. ส่งเสริมการท่างานในรูปแบบประชาธิปไตย นักเรียนร้อยละ ๘๙.๓๓ ขึ นไปให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตน 
ตามระบอบประชาธิปไตย สามารถเรียนรู้การด่าเนินชีวิต แบบ
ประชาธิปไตยและน่าไปใช้ประโยชน์ได้ 

โครงการลูกเรียนรู้ ครูและพ่อแม่ช่วยส่งเสริม 
 ๑. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริต 

นักเรียนร้อยละ ๘๗.๖๐ มีเจตคติที ดีและสามารถเลือก
ประกอบอาชีพสุจริตได้ 

 ๒. กิจกรรมน่าเสนอประโยชน์และความส่าคัญ  
    ของอาชีพ 

นักเรียนร้อยละ ๘๔.๔๐ น่าความรู้ที ได้มาปรับใช้ในการเลือก
อาชีพตามความชอบและความถนัด 

๓. กิจกรรมแนะแนวอาชีพ นักเรียนร้อยละ ๘๓.๒๐ ได้รับความช่วยเหลือถูกวิธีตรงตาม
ความต้องการผู้เรียนได้รับการพัฒนาการศึกษาและบุคลิกภาพ
ที ด ี

 

 

 

 



มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ที่คาดหวัง 
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๘๙.๘o 

๗.๑ ครูมีการก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั งด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ  และคุณลักษณะที พึงประสงค์ 

๘๘.๒๔ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๘๘.๗๙ 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

๘๙.๓๖ 

๗.๔ ครูใช้สื อและเทคโนโลยีที เหมาะสม ผนวกกับการน่าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๘๘.๑๕ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที หลากหลาย 

๘๙.๓๘ 

๗.๖ ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๙๑.๗๘ 

๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 

๙o.๗๙ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที ดี และเป็นสมาชิกที ดีของสถาน 
ศึกษา 

๙๒.๒๔ 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความ 
สามารถ 

๙o.๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงาน  
เต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ กิจกรรมนิเทศครูให้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน  
      วิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
๑.๒ กิจกรรมนิเทศครูในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น  
      รายบุคคล และน่าผลไปพัฒนา 
 
 
 
 
 
๑.๓ กิจกรรมนิเทศครูในการจัดการเรียนการสอน  
โดยค่านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
 
 
 
 
 

จากการด่าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ พบว่าผลการด่าเนินงานอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
ด้วยวิธีการที หลากหลายสามารถน่าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที อย่างมีประสิทธิภาพคิด
เป็น   ร้อยละ ๘๙.๖๘  และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
ดังนี  
 
ครูร้อยละ ๘๘.๒๔ ได้รับการนิเทศให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร  สามารถก่าหนด
เป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ พัฒนาผู้ เรี ยนให้มีความรู้  ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะส่าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา  
 
ครูร้อยละ ๘๘.๗๙ ได้รับการนิเทศให้มีความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์สภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถจัดท่า
สารสนเทศอย่างเป็นระบบใช้ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้าง
ทักษะและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามสภาพความแตกต่าง
กัน 
 
ครูร้อยละ ๘๙.๓๖  ได้รับการนิเทศและศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สามารถออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ เลือก
วิธีสอน สื อ วิธีวัดผล เพื อพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญาโดย
ค่านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 
 
 
    



๑.๔ กิจกรรมนิเทศครูให้ใช้สื อเทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ นในการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

ครูร้อยละ ๘๘.๑๕ ศึกษาหลักการใช้สื อ สามารถเลือกใช้สื อ
ได้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา ใช้ แหล่งเรียนรู้  สื อ
เทคโนโลยี ตลอดจนน่าภูมิปัญญาท้องถิ นประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ และปลูกจิตส่านึกของผู้เรียนให้เห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ น 
 
ครูร้อยละ ๘๙.๓๘  ได้รับความรู้และเข้าใจหลักการวัดและ
ประเมินผล สามารถพัฒนาเครื องมือและเลือกใช้วิธี
ประเมินผลผู้ เรียนอย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและความแตกต่างของผู้ เรี ยนเพื อแสดงถึง
พัฒนาการความก้าวหน้าผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  
ครูร้อยละ ๙๑.๗๘   ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลท่าให้เข้าใจ
สภาพปัญหาของผู้เรียน สามารถใช้ความรู้ความสามารถใน
การให้ค่าปรึกษาแนะน่า ร่วมมือกับผู้เกี ยวข้องแก้ไขปัญหา
ด้านการเรียนและปรับเปลี ยนพฤติกรรมผู้เรียนให้สามารถ
ด่าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
ครูร้อยละ ๙o.๗๙ มีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิจัย
ผู้เรียนและได้ท่าการวิจัยในชั นเรียน น่าผลการวิจัยเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาปรับเปลี ยนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื อแก้ไขสภาพปัญหาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้บรรลุตาม
เป้าหมาย 
 
ครูร้อยละ ๘๙.๖๑ มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน สามารถใช้ความรู้ ในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาที ตนสอนอย่างมีประสิทธิภาพเต็ม
ก่าลังความสามารถ 
 

ครูร้อยละ ๙๑,o๖ รู้บทบาทหน้าที ภาระงานสามารถปฏิบัติ
ตนตามบทบาทหน้าที อย่างเต็มก่าลังความสามารถและ
ปรับเปลี ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ งขึ น 

๑.๕ กิจกรรมนิเทศครูให้วัดประเมินผลที เน้นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย 
 
 
 
 
 
๑.๖ กิจกรรมนิเทศครูในการให้ค่าปรึกษาแก้ไขปัญหา
การเรียนและคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
๑.๗ กิจกรรมนิเทศครูให้ศึกษาวิจัยพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และน่าผลไปปรับการสอน 
 
 
 
 
๑.๘ กิจกรรมส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ในวิชาที สอน
เต็มความสามารถ 
 
 
 
 
๑.๙ กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการเป็นสมาชิกที ดีของลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
 
 
๒.๒ กิจกรรมนิเทศครูใหม่ รู้รัก รู้สามัคคี ทุกคนมี   
จิตตารมณ์ลาซาล 
 
 
 
๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาและสาธารณะกุศล 
 
 
 
 
๒.๔ กิจกรรมรวบรวมผลคะแนน o-net และน่าผล
เป็นข้อมูลพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

จากการด่ า เนิน โครงการส่ ง เสริมคุณธรรมจริ ยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและการเป็นสมาชิกที ดีของลาซาล พบว่า
ครูได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรัก
ความศรัทธาในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักในจิตตารมณ์
ลาซาล รักและสามัคคีในองค์กร มีจิตสาธารณะปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที ดีคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๖ เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาดังนี  
 
ครูร้อยละ ๙๑.๖๘   มีความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
ถูกต้อง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างที ดีแก่
ศิษย์ 
 
 
                 
 
 
 
ครูร้อยละ  ๙๓.๔๑  มีความเลื อมใสศรัทธาในศาสนาที ตนนับ
ถือและมีจิตสาธารณ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติ
กิจกรรมสาธารณกุศลด้วยความเต็มใจ ประพฤติตนเป็นศาสนิก
ชนที ดีและบ่าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 
การรวบรวมคะแนน o-net ทั ง๘ กลุ่มสาระจัดท่าได้อย่าง
ค ร บ ถ้ ว น  แ ล ะ เ ป็ น ข้ อ มู ล ที ค รู ผู้ ส อ น  ร้ อ ย ล ะ  
๙o.๗๘ สามารถน่าไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ใน ๘ 
กลุ่มวิชาให้เกิดประสิทธิภาพเพิ มขึ น 
 
 
 
 
 

 
 



ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
โครงการเสริมสร้างขวัญและก่าลังใจแก่บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๑ กิจกรรมมอบรางวัลแก่ครูในวันไหว้ครู 
 
 
 
 
 
๓.๒ กิจกรรมมอบสวัสดิการแก่บุคลากรในรูปแบบ
หลากหลาย  
 
 
 
 
 
 
 
๓.๓ กิจกรรมจัดงานเลี ยงฉลองในโอกาสและเทศกาล
ส่าคัญ 
 
 
๓.๔ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับรางวัล
จากหน่วยงานนอกสถานศึกษา 
 
 
 

จากการด่าเนินโครงการเสริมสร้างขวัญและก่าลังใจแก่
บุคลากร พบว่าครูพึงพอใจที ได้รับรางวัลในวันไหว้ครู ได้รับ
สวัสดิการที สถานศึกษาจัดให้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย 
พอใจการจัดเลี ยงในเทศกาลหรือโอกาสส่าคัญและตระหนักถึง
การส่งแสริมให้ครูได้รับรางวัลหรือเกียรติคุณจากหน่วยงาน
นอกสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๖ เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาดังนี  
 
 
ครูร้อยละ ๙๓.๖๔ พึงพอใจที สถานศึกษามอบรางวัลแก่ครูที 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดย ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย  
ผู้ปฏิบัติงานครบ ๑o, ๒o, ๓o และ ๓๕ ปี และครูเกษียณอายุ 
ในวันไหว้ครู ท่าให้เกิดความรักความผูกผันและมีทัศนคติที ดี
ต่อองค์กร 
 
 
ครูร้อยละ ๙๓.๒๔ พึงพอใจในสวัสดิการที สถานศึกษาจัดให้ใน
รูปแบบหลากหลาย ขึ นเงินเดือน   เงินโบนัสประจ่าปี เงินตอบ
แทนในกิจกรรม  การท่าประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพ 
มอบเครื องแบบ การสงเคราะห์ฌาปนกิจบุพการีหรือคู่สมรส 
การมอบทุนการศึกษาสนับสนุนการเพิ มวุฒิการศึกษา  ฯลฯ   
ท่าให้เกิดขวัญก่าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
ครูร้อยละ ๙๑.๘๗ พึงพอใจในงานเลี ยงที จัดตามเทศกาลและ
โอกาสส่าคัญ สร้างความสุขและขวัญก่าลังใจในการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากร 
 
ครูร้อยละ๙๑.o๘ ตระหนักถึงคุณค่าของการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน 
รางวัลที ได้รับสร้างขวัญก่าลังใจให้ปฏิบัติงานต่อไปอย่างเต็ม
ศักยภาพและเป็นแบบอย่างที ดีแก่เพื อนร่วมงาน 

 

 



มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ที คาดหวัง 
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล 

๙๒.๘๒ 

๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น่า และความคิดริเริ มที เน้นการพัฒนาผู้เรียน ๙๓.๓๐ 
๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั งด้านวิชาการและการจัดการ 
๙๒.๒๐ 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ก่าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

๙๒.๓๐ 

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ่านาจ ๙๒.๓๐ 
๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ๙๔.๒๐ 
๘.๖  ผู้บริหารให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 
๙๒.๖๐ 

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น่าและบริหารจัดการ
ทางการศึกษา 

  ๑.๑ กิจกรรมการวางแผนและก่าหนดทิศทางพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑.๒ กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และส่งเสริมความสามารถในการเป็นผู้น่าทาง
วิชาการ 

 

     จากการด่าเนินงานการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น่าและ

บริหารจัดการทางการศึกษา พบว่า ผู้บริหาร ร้อยละ 

๙๓.๓๐ พบว่า มีการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น่าและมี

ความรู้ความเข้าใจในการบริหารการศึกษาและการจัดการ

โดยเข้าอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาอย่าง

สม ่าเสมอ  มีการประชุม อบรม สัมมนา ท่าให้ผู้บริหารมี

ความรู้และประสบการณ์ การบริหารจัดการในทิศทาง

เดียวกันเป็นผลให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้

บรรลุ เป้าหมายที ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 



ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

โครงการพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม   
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

๒.๒ กิจกรรมการก่าหนดนโยบายในการพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการประจ่าปี 

  ๓.๑ กิจกรรมการจัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

  ๓.๒ กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ก่ากับ และประเมิน 
ผลการด่าเนินงานและสร้างขวัญก่าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

จากการด่าเนินงานพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วน

ร่วม พบว่า   ผู้บริหารร้อยละ ๙๒.๒๐ มีการพัฒนาการ

บริหารงานแบบมีส่ วนร่ วม มีการแต่ งตั งผู้ มีความรู้

ความสามารถเป็นหัวหน้างานตรงตามภาระงานอย่าง

เหมาะสม  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถและความถนัด ท่าให้

บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นและเกิดทัศนคติที ดีต่อกัน

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน สร้างความภูมิใจแก่

บุคลากร ความสามัคคี และร่วมกันท่าให้องค์กรมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื อง 

 

 

จากการด่าเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

ตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี  ผู้บริหารร้อยละ ๙๒.๓๐ 

พบว่า มีการวางแผนในการจัดท่าแผนพัฒนา บุคลากรทุก

ฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจัดให้มีการวิเคราะห์จุดอ่อน 

จุดแข็ง น่าข้อมูลจากการวิเคราะห์ก่าหนดเป็นเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ในทิศทางเดียวกัน บุคลากรใช้ปฏิทินปฏิบัติงาน

เป็นคู่มือปฏิบัติงานตามก่าหนดเวลาอย่างถูกต้อง มีการ 

นิเทศ ติดตาม และประเมิน การด่าเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมรับกระจาย
อ่านาจและร่วมพัฒนาโรงเรียน 

  ๔.๑ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมี
ความสามารถและร่วมพัฒนาโรงเรียน 

 

 

 

จากการด่าเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมรับ

กระจายอ่านาจและร่วมพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารร้อยละ 

๙๒.๓๐ มีการบริหารงานโดยใช้หลักการกระจายอ่านาจ 

ท่าให้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระบบบริหารภายใน

องค์กรอย่ างชัด เจน สามารถปฏิบัติ งาน ตามหน้าที 

สอดคล้องกับระบบ   บุคลากรกระตือรือร้น ในการ

ปฏิบัติงาน ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาขึ นอย่างต่อเนื อง 

 



 

  ๔.๒ กิจกรรมมอบหมายงานและกระจายงานเพื อ
เพิ มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 

 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

 

จากการด่าเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

ผู้ปกครองและชุมชน จ่านวนร้อยละ ๙๔.๒๐ พบว่า มีส่วน

ร่วมในการบริหารงานโรงเรียน โดยการเสนอแนะ ร่วมมือ

กับทางโรงเรียนในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน  

นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนรับรู้ และให้ข้อมูลสารสนเทศ 

ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีการจัดเก็บข้อมูลอย่าง

ถูกต้องเป็นระบบ ผู้บริหารน่าข้อมูลการประเมินแบบมีส่วน

ร่วมมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงคุณภาพทางการ

ศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 

 

 

 

โครงการพัฒนางานด้านวิชาการและการจัดการศึกษา
ของผู้บริหาร 

๖.๑  กิจกรรมให้ค่าปรึกษาด้านการจัดการศึกษาเต็ม 

ศักยภาพ 

  ๖.๒ กิจกรรมติดตามก่ากับ ประเมิน และน่าผล
ประเมินไปพัฒนาอย่างต่อเนื อง 

    จากการด่าเนินงานพัฒนางานด้านวิชาการและการจัด
การศึกษาของผู้บริหาร  ร้อยละ  ๙๒.๖๐ พบว่า  มีการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเต็มศักยภาพ ภายใต้  
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัด มีการ
วางแผนระบบงานพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง ติดตามการ
บริหารงาน สถานศึกษา ก่ากับ ประเมินผล และน่าผล
ประเมินไปพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพทั งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

                  และเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ที คาดหวัง 
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๙๒.๔๐ 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที ตามที ระเบียบก่าหนด ๙๒.๒๐ 
๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก่ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื อนการด่าเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลส่าเร็จตามเป้าหมาย 
๙๒.๔๐ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๙๒.๖๐ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

๑. โครงการพัฒนาการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที 
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 
   

  จากการด่าเนินงานโครงการพัฒนาการปฏิบัติตนตาม

บทบาทหน้าที ของคณะกรรมการสถานศึกษา ร้อยละ 

๙๒.๒๐  พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา ให้จัดท่าหลักสูตรตรงกับความ

ต้องการและบริบทของท้องถิ น คณะกรรมการสถานศึกษา 

ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าร่วมในการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒. โครงการก่ากับ ติดตาม ดูแล และการด่าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

 

 

 

จากการด่าเนินงานก่ากับ ติดตาม ดูแล และการ

ด่าเนินงานของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๒.๔๐     พบว่า 

ผู้บริหารมีการก่ากับ ติดตาม  และประเมินผลการ

ด่าเนินงาน  ผู้บริหารน่าข้อมูลผลการประเมิน และ

ผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา  

ผู้บริหารมีความสามารถพัฒนาการศึกษา เปิดโอกาสให้



 

 

 

๓. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 

 

ผู้เกี ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด่าเนินงานจัดการ

การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ก่าหนด 

 

จากการด่าเนินงานการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ ๙๒.๖๐ พบว่า สถานศึกษา

เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการศึกษา มีการส่งเสริมการแลกเปลี ยน และมี

ส่วนร่วมในการก่าหนดยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติ งาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา ก่าหนด

คุณภาพของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ

ต่อการมีส่วสนร่วมและการสนับสนุนในการพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และ กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน 

                    อย่างรอบด้าน 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่คาดหวัง 
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และ 
  กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๙๖.๒๒ 

๑๐.๑   หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ น ๙๗.๒๖ 
๑๐.๒   จัดรายวิชาเพิ มเติมที หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  
 ความสามารถและความสนใจ 

๙๖.๓๓ 

๑๐.๓   จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที ส่ งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ 
 ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๙๕.๙๓ 

๑๐.๔   สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป 
 ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๙๕.๗๐ 

๑๐.๕   นิเทศภายใน ก่ากับ ติดตามตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอน 
 อย่างสม ่าเสมอ 

๙๖.๔๗ 

๑๐.๖   จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน 

๙๕.๖๑ 



โครงการ/กิจกรรมที วางแผนด่าเนินการเพื อบรรลุเป้าหมายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที สอดคล้องกับ
หลักสูตรท้องถิ น 

๑.๑ กิจกรรมการจัดท่าโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ 

๑.๒ งานวิเคราะห์หลักสูตรเพื อจัดท่าหลักหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ น 

๑.๓ กิจกรรมการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
๑.๔ กิจกรรมนิเทศติดตามการจัดท่ารายวิชาพื นฐานและ

รายวิชาเพิ มเติมเป็นไปตามล่าดับความ     ยากง่าย 
๑.๕ งานบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของ

ท้องถิ นในรายวิชาต่างๆตามจุดเน้นของสถานศึกษา 
๑.๖ กิจกรรมนิเทศติดตาม และปรับปรุงการใช้หลักสูตร 

- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที เหมาะสม และ
สอดคล้องกับท้องถิ น คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๖ 

๒. โครงการงานจัดรายวิชาเพิ มเติมที หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนที หลากหลาย 

๒.๑ กิจกรรมเลือกเรียนรายวิชาเพิ มเติมตามความถนัดของ
ผู้เรียน 

๒.๒ กิจกรรมการจัดท่าผลการเรียนรู้ของรายวิชาเพิ มเติม 
สนองจุดเน้นของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๖.๓๓ ของสถานศึกษาสามารถจัดเรียน
รายวิชาเพิ มเติมที หลากหลายเหมาะกับความถนัด
และความสามารถ 

๓.  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื อ สนองความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเลือกชุมนุมตามความสามารถ
และความถนัดของตน 

๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และอยู่
อย่างพอเพียง 

๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมการท่าประโยชน์เพื อชุมชนและสังคม  

สถานศึกษาร้อยละ ๙๕.๙๓ สามารถเลือกจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที ตอบสนองความต้องการและความ
ถนัดของตน 

๔.  โครงการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น ผู้เรียนเป็น
ส่าคัญ 

๔.๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง 
๔.๒ กิจกรรมการจัดท่าโครงงาน 
๔.๓ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงใน

สถานการณ์จริง 
๔.๔ กิจกรรมการวิจัยในชั นเรียน 
๔.๕ กิจกรรมการจัดท่าโครงงาน 

ครูร้อยละ ๙๕.๗๐ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง 



๕.  โครงการนิเทศการสอน 
๕.๑ งานสังเกตพฤติกรรมการสอน 
๕.๒ กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 
๕.๓ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
๕.๔ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการสอนที หลากหลาย 

ครูร้อยละ ๙๖.๔๗ ได้รับการนิเทศการสอน และน่า
ผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาการสอน 

๖. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
๖.๑ กิจกรรมส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านวิชาการ 
๖.๒ กิจกรรมการส่ารวจข้อมูลเป็นรายบุคคล 
๖.๓ กิจกรรมคัดกรองและจ่าแนกผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม 
๖.๔ กิจกรรมการป้องกันแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนเป็น

รายบุคคล 

ครูร้อยละ ๙๕.๖๑ ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ที่คาดหวัง 
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๙๔.๐๔ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั งคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ ง
อ่านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพที ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม ร่ม
รื น และมีแหล่งเรียนรู้ส่าหรับผู้เรียน 

๙๓.๗๐ 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

๙๒.๓๓ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที ให้บริการสื อและเทคโนโลยีสารสนเทศที เอื อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๙๖.๐๘ 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรมท่ีวางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
๑. โครงการห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู ้
๑.๑ งานจัดระเบียบการใช้อาคารสถานที และห้อง   
      ประกอบ 

ร้อยละ ๙๒.๐๘ ของสถานศึกษา มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มีความมั นคง สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ งอ่านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี 

๑.๒ งานจัดซื อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๒.๘๐  ห้องเรียนห้องประกอบมีสิ งอ่านวย
ความสะดวกพอเพียงในการเรียนการสอน 

๑.๓ งานรักษาความสะอาด/ความปลอดภัยบริเวณ  
      โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๒.๔๐ บริเวณโรงเรียน  มีความสะอาด 
สวยงาม ร่มรื นและความปลอดภัย 

๑.๔ งานอบรมการใช้ ดูแล อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ร้อยละ ๙๓.๔๔  ครู นักเรียน นักการ เจ้าหน้าที ร้านค้า 
มีความความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย 

๑.๕ งานส่ารวจอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามจุดต่างๆ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยร้อยละ ๙๑.๘๔  สามารถพร้อม
ใช้งานตลอดเวลา     

๑.๖ กิจกรรมฝึกซ้อมป้องกันภัยทางธรรมชาติ นักเรียนร้อยละ  ๙๒.๒๔  สามารถปฏิบัติตามค่าแนะน่า
จากผู้ฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี 

๑.๗ งานส่ารวจตรวจซ่อมบ่ารุงวัสดุอุปกรณ์ภายใน
ห้องเรียน ห้องประกอบ 

ร้อยละ ๙๓.๒๐  สามารถ มีการซ่อมบ่ารุง วัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องเรียนห้องประกอบ      ห้องปฏิบัติการ 
ห้องน ่า โรงอาหาร หอประชุมให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๒. โครงการเสริมสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 
๒.๑ งานปรับปรุงสวนหย่อมและศาลาพักผ่อน 

ร้อยละ ๙๒.๒๐ ของบริเวณโรงเรียนมีการจัดตกแต่ง
สวนหย่อมให้มีบรรยากาศร่มรื นสวยงามเหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ 

๒.๒ งานรณรงค์การใช้ห้องน ่าถูกสุขอนามัย ร้อยละ ๙๒.๔๘ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความสะดวก
ในการใช้ห้องน ่า และใช้อย่างถูกสุขอนามัย       

๒.๓ งานก่าจัดยุงลาย ร้อยละ ๙๒.๓๒ มีการก่าจัดยุงลายตามแหล่งน ่าทุกวัน
ศุกร์และมีการพ้นน ่ายา 
 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ที่คาดหวัง  
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

๙๓.๗๘ 

๑๒.๑ ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๙๓.๔๘ 
๑๒.๒ จัดท่าและด่าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที มุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๙๓.๑๒ 
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื อพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา ๙๖.๐๑ 
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ๙๑.๖๗ 
๑๒.๕ น่าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื อง ๙๒.๐๓ 
๑๒.๖ จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๙๖.๓๘ 

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
๑. โครงการจัดท่าแผนพัฒนาโรงเรียน 
 

บุคลากรทุกฝ่าย ให้ความร่วมมือในการจัดท่าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับดีขึ นไปร้อยละ 
๙๓.๑๒แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีความ
ถูกต้องชัดเจน บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามแผนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๑.๑ งานจัดท่าแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา  
      ๒๕๕๗ 

บุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการจัดท่ามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับดีขึ นไป ร้อยละ ๙๓.๔๘ 
บุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน มีแผนปฏิบัติงานประจ่าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เพื อใช้ในการด่าเนินงานตลอดปี 

๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ บุคลากรทุกฝ่ายสามารถน่าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อยู่ในระดับดีขึ นไป ร้อยละ 
๙๖.๐๑ 

๒.๑ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงินมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
คุณภาพ สามารถน่าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 



๓. โครงการเตรียมความพร้อมเพื อรับการประเมิน
ภายในและการประเมินภายนอกรอบ ๔ 

บุคลากรครูมีความรู้ความเข้าในการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับดีขึ นไปร้อยละ ๙๑.๖๗ 

๓.๑ งานติดตาม ตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา   

มีหลักฐาน  ร่องรอยการปฏิบัติงานตามโครงการ   งาน  

กิจกรรม มีผลสัมฤทธิ์  อยู่ในระดับดีขึ นไป ร้อยละ ๙๒.๐๓ 

๓.๒ งานวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เพื อพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษา 

ผลการประเมินทุกตัวบ่งชี ของทางฝ่ายวิชาการอยู่ในระดับดี

ขึ นไปร้อยละ ๗๐  

 

๔. โครงการรายงานประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

บุคลากรทุกฝ่ายได้ รับการประเมินคุณภาพของการ

ด่าเนินงานภายในฝ่ายบุคลากรทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงาน

ตามเป้ าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพทุก

มาตรฐานอยู่ในระดับดีร้อยละ ๙๖.๓๘ 

๔.๑ งานจัดท่ารายงานประจ่าปี มีการจัดท่ารายงานประเมินตนเอง (SAR) เพื อรายงานต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด 

 

ด้านที่ ๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่   ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน   ให้สถานศึกษาเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้   

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ที่คาดหวัง 
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น 
สังคมแห่งการเรียนรู้   

๙๒.๒๑ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก 
        แหล่งเรียนรู้ทั งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื อพัฒนาการเรียนรู้ของ 
         ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั งผู้ที เกี ยวข้อง 
 

๙๑.๙๗ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง 
         สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที เกี ยวข้อง 

๙๒.๑๙ 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑.๑ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื อส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ ๙๑.๖๐    ได้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพจากการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา 

๑.๒ กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนร้อยละ ๙๒.๐๐   มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้จากภายนอกสถานศึกษา 

๑.๓ กิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ ๙๒.๔๐ สามารถเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

๒. โครงการสานความรู้ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 
๒.๑ กิจกรรมวันสื อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 

นักเรียนร้อยละ ๙๒.๔๐  เข้าร่วมกิจกรรมวันสื อ
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 

๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้  ภูมิปัญญาท้องถิ น นักเรียนร้อยละ ๙๒.๐๐    แสวงหาความรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ น 

๒.๓ กิจกรรมแลกเปลี ยนความรู้ระหว่างชุมชนและโรงเรียนโดย
กิจกรรมและสื อเทคโนโลยี  

นักเรียนร้อยละ ๙๒.๔๐   เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี ยนความรู้ระหว่างชุมชนและโรงเรียนโดย
กิจกรรมและสื อเทคโนโลยี 

 

 

 

ด้านที่ ๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์

ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
๙๑.๓๙ 

๑๔.๑  จัดโครงการกิจกรรมที ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์

ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
๙๑.๑๕ 

๑๔.๒   ผลการด่าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
๙๑.๖๓ 



 โครงการ / กิจกรรมท่ีวางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๑ โครงการปลูกฝังวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
กิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์ 

จากการด่าเนินงานโครงการ / กิจกรรม

มาตรฐานที  ๑๔ ตามตัวบ่งชี   พบว่า ผล

การด่าเนินงานอยูในเกณฑ์ทีดี โรงเรียน

มีโครงการกิจกรรมที ส่งเสริมให้ผู้เรียน

บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  

และจุดเน้นที ก่าหนดขึ น นักเรียนปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา ชองโรงเรียน

ส่งผลให้การด่าเนินโครงการ / กิจกรรม

ของโรงเรียนลาซาล แผนงานกิจการ

นักเรียนประสบผลส่าเร็จในทุกปี

การศึกษาเรื อยมา คิดเป็นร้อยละ 

๙๑.๓๙    อีกทั งยังส่งผลให้ 

 นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๑.๑๕ ได้

เรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆที ทางโรงเรียนได้

จัดขึ น ให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

และปรัชญาของโรงเรียน 

๒ โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด 
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด 
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี ยง 
- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๑.๖๓ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน

บรรลุเป้าหมาย ปรัชญา และจุดเน้นของ

สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ที่คาดหวัง 
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑๕  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๙๓.๔๙ 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๙๓.๔๑ 

๑๕.๒ ผลการด่าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๙๓.๕๗ 
 
 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๑. โครงการ พัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่ ง 
     การเรียนรู้ 
๑.๑ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในด้านการคิด  
      วิเคราะห์ 

นักเรียนร้อยละ ๙๓.๐๔เข้าร่วมกิจกรรมและมีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ 
 

๑.๒ กิจกรรมพัฒนาการเรียนของนักเรียน 
 

ผู้เรียนสามารถได้รับความรู้จากแหล่งความรู้อื นๆอย่าง
หลากหลายและสามารถ คิด วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและมี
เหตุผลคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๘ 

๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม 
๒.๑ กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๙๒มีจิตส่านึกและแสดงออกในด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมที ดีงามน่าความรู้ที ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ่าวัน ให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 

๒.๒ กิจกรรมฟังเทศน์  ฟังธรรม 
 

นักเรียนร้อยละ ๙๓.๑๔ เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ทาง
ศาสนา 

๓. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
๓.๑ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๐๕มีจิตส่านึกและมีพฤติกรรมห่างไกลยา
เสพติดและท่างานร่วมกับชุมชนด้านการป้องกันยาเสพติด 

๓.๒ กิจกรรมร่วมขจัดยาเสพติดกับชุมชน 
 

นักเรียนร้อยละ ๙๓.๘๙ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมขจัดยาเสพติด
กับชุมชนอย่างสม ่าเสมอ 

๔. โครงการวางแผนชีวิตสู่ความพอเพียง 
๔.๑ กิจกรรมออมทรัพย์ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๘๑รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและออม
ทรัพย์อย่างสม ่าเสมอ 

๔.๒ กิจกรรมการด่าเนินชีวิตตามวิถีไทย 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๐๔เข้าร่วมกิจกรรมการด่าเนินชีวิตตาม
วิถีไทยอย่างสม ่าเสมอ 
 



๑. โครงการติดตามผลการด่าเนินงานการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
งานติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในทุก
ระดับชั นเรียน 

สถานศึกษาร้อยละ ๙๓.๙๗มีการติดตามผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนอย่างสม ่าเสมอ 
 

งานติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

สถานศึกษาร้อยละ ๙๓.๕๔มีการติดตาม/ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ 

งานติดตามและประเมินผลผู้เรียน 
 

สถานศึกษาร้อยละ ๙๓.๒๐มีการติดตามและประเมินผล
ผู้เรียนอย่างสม ่าเสมอ 

 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ที่คาดหวัง 

คิดเป็นร้อยละ 
มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล ๘๘.๐๔ 
๑ ครูและนักเรียนคาทอลิกได้รับการส่งเสริมกิจศรัทธาอย่างสม ่าเสมอ ๙๑.๒๕ 
๒ ครูสอนค่าสอนมีความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับการท่าสื อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ๘๖.๒๘ 
๓ สถานศึกษาให้การส่งเสริมและสนับสนุนกระแสเรียกการเป็นนักบวช ๘๗.๓๐ 
๔ สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ คู่จิตส่านึกทางสังคม ๙๐.๓๔ 
๕ ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองในการเป็นศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์ ๘๗.๑๒ 
๖ สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที ตนนับถือและสร้าง  
    ความเป็นหนึ งเดียวร่วมกันฉันท์พี น้อง 

๘๖.๒๒ 

๗ ครไูด้ตระหนักถึงการอบรมและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักค่าสอนของ  
   ท่านนักบุญยอห์น แบบติสท์ เดอ ลาซาล 

๘๗.๘๐ 

๘ นักเรียนเข้าใจจิตตารมณ์ของท่านนักบุญยอห์น แบปติสท์ เดอ ลาซาลและ  
    แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 

๘๘.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๑.โครงการฟื้นฟูจิตใจครแูละนักเรียนคาทอลิก 
 
 
 
กิจกรรมส่งเสริมความเชื อ  ความศรัทธา  ความรู้ และ
การเตรียมตัวเพื อรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 

บุคลากรครูและนักเรียนคาทอลิกร้อยละ ๙๒.๐๐ 
ได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจ และตระหนักถึงความเชื อที 
แท้จริงในการเป็นคริตชนที ดี 
 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๒๕ มีความเชื อ ความศรัทธา 
ความรู้และได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ 

๒.โครงการพัฒนาครูสอนค าสอนโดยใช้สื่อการสอนที่
มีประสิทธิภาพ 
 
งานสอนค่าสอน 

ครูค่าสอนร้อยละ ๘๖.๒๘  มีความรู้เกี ยวกับการ
จัดท่าสื อการสอนค่าสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ ๘๖.๕๐ ได้เรียนค่าสอน
และร่วมกิจกรรมคาทอลิก 

๓.โครงการส่งเสริมกระแสเรียก ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๗.๓๐ ส่งเสริมกระแสเรียก
การเป็นนักชวช พระสงฆ์ และการเป็น คริสตชนที ดี 

๔. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก 
 
 
กิจกรรมบรรยากาศแห่งความรักและรับใช้ 
 
 
 
กิจกรรมศาสนาตามเทศกาล 

ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕.๒๔ เข้าใจและปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม เรื อง  รัก และรับใช้ 
 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที แสดงออกถึงบรรยากาศแห่งความรักและ
รับใช้ ตามจิตตารมณ์แห่งการรับใช้ของพระเยซูเจ้า 
 
ครูและนักเรียนคาทอลิกร้อยละ ๙๐.๖๗ ได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆในศาสนาตามเทศกาล เช่น พิธี
บูชาขอบพระคุณทุกวันศุกร์ต้นเดือน การจัดกิจกรรม
ในวันคริสต์มาส การสวดภาวนาเดินรูป ๑๔ ภาค ใน
เทศกาลมหาพรต ถวายช่อดอกไม้วันฉลองแม่พระ 

๕. โครงการศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์ 
 
 
 

กิจกรรมกองหน้าร่าเริง 
 
 
 

กิจกรรมยุวธรรมทูต 
 
 

บุคลากรครูและนักเรียนคาทอลิกร้อยละ ๘๕.๒๔ 
ได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจ และตระหนักถึงความเชื อที 
แท้จริงในการเป็นคริสตชนที ดี 
 

นักเรียนกลุ่มกองหน้าร่าเริงร้อยละ ๙๒.๓๘ ได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมเสียสละที ประกอบด้วย 
๓ ภาคส่วนด้วยกัน คือ ร่าเริงกล้าหาญ และเสียสละ 
 

นักเรียนร้อยละ ๙๐.๖๗ ได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม      
จิตตารมณ์ในการ รู้ รัก รับใช้ และแบ่งปัน 
 



กิจกรรม Y.C.S. 
 
 

กิจกรรมเยาวชนลาซาล 
 
 

กิจกรรมนักร้องประสานเสียง 
 
 

กิจกรรมแบ่งปันพระวาจา 
 

นักเรียนร้อยละ ๘๓.๓๓ ได้ตระหนัก 
ถึงความส่าคัญกระบวนการของ See  Judge  Act 
 

นักเรียนร้อยละ ๘๗.๔๓ มีทักษะชีวิตในการ ตื นตัว 
ไตร่ตรอง ตอบโต้ และพอเพียง 
 

นักเรียนร้อยละ ๘๒.๓๔  ได้ฝึกฝนตนเองในการใช้
ทักษะการร้องเพลงในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 

ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕.๗๑ สามารถแบ่งปันพระ
วาจาและไตร่ตรองคุณค่าพระวรสารได้ 
 

๖. โครงการศาสนสัมพันธ์  ร่วมกัน  ฉันท์พี่น้อง 
 
 

 
กิจกรรมพุทธศาสนา 
 
กิจกรรมศาสนาอิสลาม 
 
 
กิจกรรมคริสตจักรสัมพันธ์ 

ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๖.๖๗ เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที ตนนับถือ 
 

นักเรียนที นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๘๗.๓๓ ได้
ปฏิบัติ ศาสนพิธีในโอกาสต่างๆสม ่าเสมอ 
 

นักเรียนที นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ ๘๕.๓๓ ได้
ปฏิบัติตามกิจศรัทธาได้ในโอกาสต่างๆ 
 

นักเรียนที นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสตันท์ร้อย
ละ ๘๖.๐๐ ได้ร่วมศึกษาและปฏิบัติศาสนพิธีใน
คริสตจักร 

๗. โครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูที่ดีตามเจตนารมณ์
ของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 

 กิจกรรมนิเทศครูใหม่ตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญ
ยอห์น แบฟติสท์  เดอ ลาซาล 
 

 กิจกรรมอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูและ
นักเรียน 

ครูร้อยละ ๘๗.๘๐ ได้รับการอบรมการเป็นครูที ดี
ตามค่าแนะน่าของท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ 
ลาซาล 
 

ครูร้อยละ ๘๘.๔๐ เข้าใจเรื องของแนวคิดและการ
ท่างานด้านการศึกษาของคณะลาซาล 
 

ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๗.๒๐ ได้รับอบรมและ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

๘. โครงการส่งเสริมและสืบสานงาน จิตตารมณ์ของ
ท่านนักบุญยอห์น แบปติสท์  เดอ  ลาซาล   
 
 

กิจกรรมจิตอาสา 
 
 

งานทุนการศึกษา 
 

ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๖.๒๙ เข้าใจจิตตามรมณ์
และท่างานด้วยความรักตามหน้าที ของตนเองอย่าง
เต็มที  
 

นักเรียนร้อยละ ๘๖.๐๐ เป็นผู้มีมีจิตสาธารณะ รัก
เมตตาและเสียสละ 
 

นักเรียนร้อยละ ๘๖.๖๗ ที ขอทุนได้รับทุนทุกคน 
 



 งานช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
 
 

งานช่วยเหลือนักเรียนที มีปัญหาเป็นรายบุคคล 

โรงเรียนให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้รอโอกาส 
ร้อยละ ๘๘.๐๐ ตามความเหมาะสม 
 

ผู้บริหารและครู ให้ความส่าคัญในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนร้อยละ ๙๐.๖๗ ให้มีศักยภาพในการเรียนรู้
และด่าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๘  ช่วยเหลือเยาวชนผู้รอโอกาสทางการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่คาดหวัง         
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑๘  ช่วยเหลือเยาวชนผู้รอโอกาสทางการศึกษา ๙๖.๔๘ 

 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 
 
 
 
๑. งานระเบียนสะสม    
 
 

 

      จากการด่าเนินงานตามโครงการระบบดูแล 
ช่ ว ย เ ห ลื อ ทุ ก ฝ่ า ย ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี              
ผลการด่าเนินงานอยู่ ในเกณฑ์ดี เยี ยมคิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๔๗ 
      มีการบันทึกข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ในทุกด้าน
อย่างเป็นปัจจุบัน เพื อทราบถึงปัญหา ความสามารถ และ
ความถนัดของแต่ละคน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

๒. งานให้ค่าแนะน่า และช่วยเหลือนักเรียน 
 

       นักเรียนที มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้รับค่าแนะน่า 
ความช่วยเหลือจากครูประจ่าชั น หรือครูแนะแนว และ
สามารถน่าไปปรับใช้ ได้อย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 
๙๘.๗๒ 

 

๓. กิจกรรมค้นหาตัวเอง 
  
 

      นักเรียนสามารถค้นพบจุดเด่นจุดด้อย และน่า
ความรู้ที ได้รับมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๒๘ 

 



๔. งานคัดกรองนักเรียน (SDQ) 
 
 

     นักเรียนที อยู่ในกลุ่มเสี ยงได้รับการติดตามช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื องจากคุณครู และนักเรียน ที มีความสามารถ
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความสามารถเพิ มมากขึ นคิด
เป็นร้อยละ ๙๘.๗๖ 
 

๕. งานจัดป้ายนิเทศด้านการศึกษา 
 
 
   

     นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื องการศึกษาต่ออย่าง
เป็นปัจจุบันจากป้ายนิเทศ  และทางเวปไซต์ต่าง ๆ รวม
ทั งเวปไซต์ของโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๖ 

 

๖. งานติดตามผลการศึกษาต่อ 
     

    นักเรียนที จบการศึกษาออกไปให้ความร่วมมือแจ้งผล
กลับมายังโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๐ 
 

๗. งานจัดหา และมอบทุนการศึกษา     นักเรียนที ครอบครัวประสบความเดือดร้อนทางด้าน
การเงินได้รับความช่วยเหลือจากทางโรงเรียนให้ได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และได้รับทุนการศึกษาจาก
สมาคมศิษย์เก่า คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๖ 

 
 
 

๘. งานส่งเสริมศักยภาพครูแนะแนว 
 
 

      คุณครูแนะแนวได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม
เพื อเพิ มพูนความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๓๕ 
 

 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๙ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี  
เกณฑ์ที คาดหวัง 
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑๙ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

 
๙๔.๔๑ 

๑๙.๑ สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์ที ดีกับผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์เก่าใน
การร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา 

 
๙๓.๕๔ 

๑๙.๒ สถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมที ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที ดี ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

 
๙๕.๒๕ 

๑๙.๓ มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ครอบครัว 
ชุมชนองค์กรที เกี ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ  

๙๔.๔๕ 

 



โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๑. โครงการส่ารวจความพึงพอใจใน
การบริหารการจัดการศึกษา 
 

คณะกรรมสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์เก่า มีความพึงพอใจ
ในการจัดการศึกษาและให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา
มีมาตรฐานการศึกษาที สอดคล้องกันระหว่างองค์ประกอบของสถานศึกษา
และชุมชนเพื อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความ 
สัมพันธ์ที ดีกับผู้ปกครองชุมชนและศิษย์เก่าผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการ
แสดงความคิดเห็น ในการบริหารจัดการศึกษา                                      
   ผู้ปกครองรับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนมีการ
แลกเปลี ยนความคิดเห็นสอบถามความประพฤติการเรียน กับครูประจ่าชั น
แลกเปลี ยนข้อมูลเพื อร่วมกันแก้ ปรับปรุงและพัฒนา เพื อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในการจัดการศึกษาตามที ต้องการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๔ 

๒.โครงการสานสัมพันธ์อยู่อย่าง
พอเพียง 

ผู้ปกครอง ชุมชน เรียนรู้และน้อมน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของความ
พอเพียงมาปฏิบัติเพื อเป็นแนวทางการด่าเนินชีวิตที เป็นสุขในสังคมคิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๙๒                                                                                    

๒.๑ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียนและรู้จักเก็บออม
และน่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในการด่าเนินชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียงคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๔ 

๒.๒ กิจกรรมฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมศึกษา 
ดูงาน กิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ๙๓.๗๑ 

๓.โครงการลาซาลสานสัมพันธ์
แบ่งปันน ่าใจ 

สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม มีความเข้าใจอันดีและร่วมมือกัน
ในการท่ากิจกรรมที สานสัมพันธ์ก่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ 
เสียสละ การช่วยเหลือและรู้จักแบ่งปัน  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๐ 

๓.๑ กิจกรรมสืบสานประเพณี ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมมือกับสถานศึกษา ในการเข้าร่วมงานหรือ
กิจกรรมต่างๆที ทางโรงเรียนจัดขึ น ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น
การเยี ยมปลอบขวัญทหารผ่านศึก หล่อเทียนและถวายเทียบจ่าน่าพระ
พรรษาเนื องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ท่าบุญตักบาตรในวันเด็ก บรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ  คิดเป็นร้อย
ละ ๙๔.๑๒ 

๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมและแข่งขันภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน 

 สถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชนจัดให้มีการแข่งขัน  และ ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั งภายใน และ ภายนอก
โรงเรียน เช่น กิจกรรมแข่งขันทางด้านวิชาการเพชรยอดมงกุฎ อ่านฟังเสียง
รางวัลชนะเลิศถ้วยสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการ
แข่งขันว่ายน ่า การประกวดดนตรีไทย การแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์   
การแข่งขันการสร้างเกมด้วยโปรแกรม การแข่งขันทางด้าน



ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันและประกวดผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๔ 

๓.๓ กิจกรรมแบ่งปันน ่าใจสู่สังคม สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนร่วมมือกันในการช่วยเหลือ แบ่งปันทรัพย์
สิ งของ เพื อเป็นการช่วยเหลือสังคม หรือบุคคลที ด้อยโอกาส ขาดแคลนและ
ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๐ 

๓.๔กิจกรรมลาซาลแฟมิลี แรลลี  สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมในปีนี มีรถเข้า
ร่วมแข่งขัน ๑๐๑ คัน เส้นทาง  ลาซาล ชะอ่า เพชรบุรี – จัดงานเลี ยง
สังสรรค์ที โรงแรม  Long Beach Cha- Am   มีการเลี ยงสังสรรค์ แจก
รางวัล เล่นเกม แลกเปลี ยนความคิดเห็นด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันคิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๙๐ 

๓.๕กิจกรรมลาซาลเลี ยนแฟร์ ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมมือกับสถานศึกษา
ในการจัดงาน มีความพอใจและยินดีเข้าร่วมงานด้วยความเต็มใจและมี
ความพอใจกับกิจกรรมเช่นการแสดงผลงานทางด้านวิชาการของผู้เรียน 
การแสดงบนเวที งานเลี ยงสังสรรค์ และงานมอบวุฒิบัตรคิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๘๘ 

๓.๖ งานจัดป้ายนิเทศความรู้สู่ชุมชน มีการจัดป้ายนิเทศ บอร์ด นิทรรศการที ต้องการเผยแพร่เพื อให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคม ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที เป็นประโยชน์ เช่นบอร์ดและป้าย
นิเทศเกี ยวกับโรคติดต่อ เช่นการระบาดของไข้เลือดออก ป้ายความรู้ การ
รณรงค์ต่างๆ ก่าหนดการสอบการเรียนต่อ นิทรรศการวันส่าคัญต่างๆ และ
ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารตรงกับความสนใจ ทันเหตุการณ์ คิด
เป็นร้อยละ ๙๓.๕๘ 

๔. โครงการแลกเปลี ยนความรู้สู่
ชุมชน 

สถานศึกษาส่งบุคลากรเข้าอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอกและน่า
ความรู้มาขยายผลกับบุลากรภายในกร เป็นการพัฒนาศักยภาพ  มีการ
แลกเปลี ยนและเรียนกับชุมชน องค์กรที เกี ยวข้อง เพื อสร้างความเข้าใจที 
ถูกต้องและเป็นประโยชน์ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๕ 

๔.๑ กิจกรรมภูมิปัญญาให้ความรู้ มีการเชิญภูมิปัญญาความรู้ในแขนงงานต่างๆที จะเป็นประโยชน์และ
ประสบการณ์ที ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริม มาสาธิต บรรยาย ลงมือปฏิบัติ 
เพื อให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน และบุคลลากรที สนใจ  คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๐๘ 

๔.๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การ
อบรม สัมมนาต่างๆ 

คิดเป็นร้อยละมีการจัดการสัมมนา อบรม เพื อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุน ให้มีความรู้ ความช่านาญ และพัฒนา
งานในหน้าที ที ได้รับผิดชอบให้ดียิ งขึ น คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๒ 

๕. โครงการบริการสถานที เพื อ
ชุมชน และสังคม 
 
 

มีการเปิดบริการสถานที  ให้ชุมชน สังคม หรือหน่วยงานภายนอกได้เข้ามา
ใช้สถานที ในการท่ากิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา และ
สังคม เช่นการเข้าสัมมนางานทางด้านการศึกษาและการศาสนา เป็นต้น 
คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๐๐ 



มาตรฐานที่   ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียน และงานพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นมาตรฐาน  
                       และทันต่อการให้บริการ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี  เกณฑ์ที คาดหวังคิดเป็นร้อยละ 
เป้าหมายที่  ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียน และ
งานพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นมาตรฐาน และทันต่อการให้บริการ 

๙๒.๐๔ 

ตัวบ่งชี ที  ๒๐.๑ 
            จัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนโรงเรียน และงานพัสดุภัณฑ์ ให้
เป็นมาตรฐาน สามารถให้การสนับสนุนฝ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดี 

๙๒.๗๕ 

ตัวบ่งชี ที  ๒๐.๒ 
            พัฒนาระบบการเงินให้เป็นมาตรฐาน ตอบสนองการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙๑.๓๓ 

 
  
 
โครงการ/กิจกรรม ที วางแผนด่าเนินการเพื อบรรลุเป้าหมายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี ความส่าเร็จของโครงการ 
๑. โครงการพัฒนาระบบงานด้านธุรการ-การเงินของ
โรงเรียน 

 

๑.๑ กิจกรรมส่ารวจและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้
สามารถใช้ได้อย่างทั วถึงและมีประสิทธิภาพ 

    สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตที น่าไปใช้ในงาน
สารสนเทศของโรงเรียนอย่างเหมาะสมและพอเพียง  
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๓ 

๑.๒ กิจกรรมส่ารวจและปรับปรุง Wifi ให้ใช้งานได้ทุก
จุดบริการ 

สถานศึกษามีระบบ Wifi ที ทั วถึงสามารถเชื อมต่อได้
สะดวก คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๗ 

๑.๓ กิจกรรมพัฒนาทะเบียนและปรับฐานข้อมูล 
          นักเรียนประจ่าปีด้วยความถูกต้องรวดเร็ว 

สถานศึกษามีทะเบียนนักเรียนและครูที ถูกต้องคิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๓๓ 

๑.๔ กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็น
แหล่งให้บริการทางการศึกษา 

 

สถานศึกษามีหน่วยงานเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรม
ของโรงเรียนอย่างกว้างขวาง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๗ 

๑.๕ กิจกรรมการท่าบัญชีของโรงเรียนโดยใช้โปรแกรม 
          ของ สช. 

สถานศึกษามีข้อมูลการบัญชี-การเงินและงบการเงินที 
ถูกต้องชัดเจน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๓ 

๑.๖ กิจกรรมติดตามการใช้งบประมาณให้ตรงตาม 
          แผนงาน 

สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินได้อย่างถูกต้องตามแผน 
ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๓ 

๑.๗ กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส่าหรับงาน
พัสดุ ครุภัณฑ์ 

สถานศึกษามีพัสดุ-ครุภัณฑ์ที ใช้ในกิจการของโรงเรียน
อย่างพอเพียงและมีทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์ที ถูกต้อง คิด
เป็นร้อยละ ๙๐.๗๖ 



 


