
บทท่ี ๓ 

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มี

พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีสุขภาพร่างกาย

สมบูรณ์แข็งแรง 
เจริญเติบโตตามวัย            
มีสุขนิสัยที่ดีและรู้จักดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย  

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๗๘ มี
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์

แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย มี
สุขนิสัยที่ดีและรู้จักดูแลตนเอง
ให้ปลอดภัย 

มาตรฐานที่ ๑ 

- กิจกรรมตรวจชั่งน  าหนัก 
-         วัดสว่นสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มี

น  าหนัก - ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีน  าหนัก -  ส่วนสูงตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๑๙ มีน  าหนัก 

- ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีน  าหนัก – ส่วนสูงตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๑ 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีทักษะ

การเคลื่อนไหวตามวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้

คล่องแคล่ว มีพัฒนาการ
ทางด้านกล้ามเนื อใหญ่ - 
กล้ามเนื อเล็ก และการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ
กับตาดี 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ๙๓.๘๙ มีทักษะการ

เคลื่อนไหวตามวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้

คล่องแคล่ว มีพัฒนาการ
ทางด้านกล้ามเนื อใหญ่ - 
กล้ามเนื อเล็ก และการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตาดี 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๒ 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมหนูน้อยอนามัย ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
ได้เหมาะสมตามวัย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๑๙มีสุขนิสัยใน

การดูแลสุขภาพของตน 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเองได้เหมาะสมตามวัย 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๓ 

- กิจกรรมปลอดภัย
ห่างไกลโรค 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ หลีกเลี่ยงต่อ

สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและ
สิ่งเสพติด 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย บอกโทษของสิ่งมอม
เมาได้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๘๖ หลีกเลี่ยง

ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง

เกี่ยวกับความปลอดภัย บอก
โทษของสิ่งมอมเมาได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๔ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



กลยุทธ์ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
  ๒. โครงการส่งเสริม

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีพัฒนาการ

ด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมกับ
วัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออกทาง

อารมณ์ จิตใจและความรู้สึกได้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๒ มีพัฒนาการ

ด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมกับ
วัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออกทาง

อารมณ์ จิตใจและความรู้สึกได้
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๒ 

- กิจกรรมหนูน้อยจิต
แจ่มใส 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีความร่าเริง

แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กร่าเริง สดชื่น แจ่มใส แสดงออก

ถึงการยอมรับและชื่นชม
ความสามารถ และผลงานของ
ตนเอง 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๕.๘๓ มีความร่าเริง

แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กร่าเริง สดชื่น แจ่มใส 

แสดงออกถึงการยอมรับและชื่น
ชมความสามารถ และผลงานของ
ตนเอง 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๑ 

- กิจกรรมหนูท าได้ ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีความม่ันใจ

และกล้าแสดงออก 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีความมั่นใจในตนเองและกล้า

แสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์ 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๖๑ มีความม่ันใจ

และกล้าแสดงออก 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีความมั่นใจในตนเองและกล้า

แสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย
และสถานการณ์ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๒ 

- กิจกรรมอารมณ์ดีมีสุข ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ สามารถควบคุม

อารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสม

กับวัยและสถานการณ์ 
 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๓๓ สามารถ

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม
กับวัย 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ได้

เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๓ 

 



กลยุทธ์ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีความชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ 

ดนตรี การเคลื่อนไหวและธรรมชาติ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๓๓ มีความชื่นชม

ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและ
รักธรรมชาติ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม

ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและ
ธรรมชาติ 

 
มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลยุทธ์ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการส่งเสริม

พัฒนาการด้าน
สังคม 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีพัฒนาการ

ด้านสังคมเหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กแสดงออกด้านสังคมได้อย่าง

เหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๓๐ มีพัฒนาการ

ด้านสังคมเหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กแสดงออกด้านสังคมได้อย่าง

เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๓ 

- กิจกรรมเด็กดีมี
ระเบียบวินัย 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีวินัย 

รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ
แม่ ครูอาจารย์ 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กรู้จักเก็บสิ่งของเข้าท่ี รู้จักการรอ

คอย มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย และเชื่อฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่ และครูอาจารย์ 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๕๘ มีวินัย 

รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอาจารย์ 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กรู้จักเก็บสิ่งของเข้าท่ี รู้จักการ

รอคอย มีความรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย และเชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพ่อแม่ และครู
อาจารย์ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี ที่ ๓.๑ 

- กิจกรรมเด็กดีมีความ
ซื่อสัตย์ 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีความซื่อสัตย์

สุจริต และรู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน 
 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กไม่น าสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของ

ตนเอง ยอมรับเมื่อท าผิด มีน  าใจ 
ช่วยเหลือผู้อื่น 

 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต และรู้จักช่วยเหลือ 
แบ่งปัน 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กไม่น าสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็น

ของตนเอง ยอมรับเมื่อท าผิด มี
น  าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี ที่ ๓.๒ 



กลยุทธ์ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี ) 
- กิจกรรมเล่นดีมี

เหตุผล 
ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ สามารถเล่นและ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ปฏิบัติตามข้อตกลง และปฏิบัติตน
เป็นผู้น า - ผู้ตามที่ดี  

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๓๑ สามารถเล่น

และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ปฏิบัติตามข้อตกลง และปฏิบัติ
ตนเป็นผู้น า – ผู้ตามที่ดี 

 
 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี ที่ ๓.๓ 

- กิจกรรมหนูน้อย
มารยาทงาม 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐สามารถประพฤติ

ตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือได้ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีมารยาทในการพูดการฟัง การ

รับประทานอาหารและการแสดง
ความเคารพต่อผู้อ่ืนตามวัฒนธรรม 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๘๙ สามารถ

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือได้ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีมารยาทในการพูดการฟัง 

การรับประทานอาหารและการ
แสดงความเคารพต่อผู้อื่นตาม
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี ที่ ๓.๔ 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๔. โครงการส่งเสริม

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีพัฒนาการ

ด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กได้เรียนรู้ตามรูปแบบบูรณาการ

ทั งทักษะและสาระการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๔๒ มีพัฒนาการ

ด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กได้เรียนรู้ตามรูปแบบบูรณา

การทั งทักษะและสาระการเรียนรู้
ได้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๔ 

- กิจกรรมโครงงาน
เพ่ือ 
การเรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ ได้เข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กกล้าซักถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ 

และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๖ ได้เข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กกล้าซักถามในสิ่งที่ตนเอง

อยากรู้ และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วย
วิธีต่าง ๆ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี ที่ ๔.๑ 

- กิจกรรมยอดนักคิด ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐มีความคิดรวบ

ยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กบอกคุณลักษณะคุณสมบัติความ

เหมือน ความแตกต่างและบอก
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด
จากการเรียนรู้ได้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๓๓ มีความคิด

รวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กบอกคณุลักษณะคุณสมบัติ

ความเหมือน ความแตกต่างและ
บอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดจากการเรียนรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี ที่ ๔.๒ 

- กิจกรรมหนูน้อยรัก
การอ่าน 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีทักษะทาง

ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๔๗ มีทักษะทาง

ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจ

ได้ 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี ที่ ๔.๓ 



กลยุทธ์ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมเสริมทักษะ

สร้างความรู้ 
ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้และ

ปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๗๕ มีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้

และปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี ที่ ๔.๔ 

- กิจกรรมมือน้อย
สร้างสรรค ์

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กถ่ายทอดความคิดและ

จินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานที่มี
รายละเอียดแปลกใหม่ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๔๗ มีจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กถ่ายทอดความคิดและ

จินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานที่มี
รายละเอียดแปลกใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี ที่ ๔.๕ 



กลยุทธ์ที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความเข้าใจ

ปรัชญา หลักการเป้าหมายและ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

 
ด้านคุณภาพ 
- ครูสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในการจัดประสบการณ์เชื่อมโยง
ความรู้ความเข้าใจสู่การจัดท าหน่วย
การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ 
การจัดกิจกรรมประจ าวัน และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ๙๑.๒๔ ครูมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ปรัชญา หลักการ จุดหมาย 

ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

 ด้านคุณภาพ 
 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดประสบการณ์ เชื่อมโยง
ความรู้ความเข้าใจสู่การจัดท า
หน่วยการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ
วัย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๑,  
๕.๒,๕.๓,๕.๔ 
๕.๕,๕.๖,๕.๗ 
๕.๘,๕.๙,๕.๑๐ 

- กิจกรรมการ
วิเคราะห์สภาพ
ผู้เรียน 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ จัด 
  ท าหน่วยการเรียนรู้การจัด

ประสบการณ์ การจัดกิจกรรม
ประจ าวันและการประเมิน
พัฒนาการตามสภาพจริงได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
- ครูสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้

และเชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจสู่
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ๙๐.๘๐ จัดท าหน่วย

การเรียนรู้การจัดประสบการณ์ 
การจัดกิจกรรมประจ าวันและ
การประเมินพัฒนาการตามสภาพ
จริงได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

 
ด้านคุณภาพ 
- คูสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้

และเชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจ
สู่การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี่ที่ ๕.๑ 

- กิจกรรมการจัดท า
แผนการจัด
ประสบการณ์ 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ จัดท าแผนการจัด

ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๑.๐๐ จัดท าแผนการ

จัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 
 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๒ 



กลยุทธ์ที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 ด้านคุณภาพ 

- ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั ง ๔ ด้าน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

ด้านคุณภาพ 
- ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์

ที่ครอบคลุมพัฒนาเด็กทั ง ๔ด้าน
โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

 

- กิจกรรมเด็กดีศรี
ลาซาล 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ จัดกิจกรรมให้

เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและ
เสริมสร้างให้เด็กมีวินัยในตนเอง 

ด้านคุณภาพ 
- ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่

ส่งเสริมการมีวินัยในตนเองและเปิด
โอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้าง
ข้อตกลง 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๑.๒๐ จัดกิจกรรมให้

เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและ
เสริมสร้างให้เด็กมีวินัยในตนเอง 

ด้านคุณภาพ 
- ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่

ส่งเสริมการมีวินัยในตนเองและ
เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมใน
การสร้างข้อตกลง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๓ 

- กิจกรรมสื่อ
เทคโนโลยี 

สร้างสรรค ์           

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ ผลิตสื่อ

เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม สติปัญญาและมี 

  จ านวนเพียงพอกับเด็ก 
 
ด้านคุณภาพ 
- ครูเลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพเหมาะสม

กับวัยมีความสอดคล้องกับกิจกรรม
การจัดประสบการณ์ 

 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๑.๘๐ ผลิตสื่อ

เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมี
คุณภาพพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญามีจ านวนสื่อเพียงพอกับ
เด็ก 

ด้านคุณภาพ 
- ครูเลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ

เหมาะสมกับวัยมีความสอดคล้อง
กับกิจกรรมการจัดประสบการณ์ 

มาตรฐานที่๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๔ 



กลยุทธ์ที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 -กิจกรรมประเมิน

พัฒนาการ ๔ด้าน 
ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ จัดกิจกรรมการ

ประเมินพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สม่ าเสมอและรายงานผลให้
ผู้ปกครองรับทราบ 

ด้านคุณภาพ 
- ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมิน

พัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๐.๐๐จัดกิจกรรมการ

ประเมินพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สม่ าเสมอและรายงานผลให้
ผู้ปกครองรับทราบ 

ด้านคุณภาพ 
- ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมิน

พัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๕,  
 

- กิจกรรมวิจัยเพื่อการ
เรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ ท าการวิจัยและ

น าผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ด้านคุณภาพ 
- ครูท าการวิจัยและน าผลการวิจัยมา

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ใน
การแก้ปัญหาและการพัฒนาเด็ก 
อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ๙๐.๘๐ ท าการวิจัยและ

น าผลการวิจัยมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  

ด้านคุณภาพ 
- ครูท าการวิจัยและน าผลการวิจัย

มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้
ในการแก้ปัญหาและการพัฒนา
เด็กอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๖ 

- กิจกรรมห้องเรียนน่า
อยู่ น่ารู้ น่าเรียน 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ จัดสิ่งแวดล้อมทั ง

ภายในและภายนอกห้องเรียนที่
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 

 
ด้านคุณภาพ 
- ครูจัดสิ่งแวดล้อมภายในและ

ภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กได้ครอบคลุม
พัฒนาการทั ง๔ด้าน  

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๑.๘๐ จัด

สภาพแวดล้อมทั งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้ให้กับเด็ก
อย่างเหมาะสม 

ด้านคุณภาพ 
- ครูจัดสิ่งแวดล้อมภายในและ

ภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กมีความ
ปลอดภัยมีการพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี ที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๗ 



กลยุทธ์ที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมสื่อสัมพันธ์

บ้านและโรงเรียน 
ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ แสดงความรู้สึกท่ี

ดีต่อเด็กและผู้ปกครองให้ค าแนะน า
ในการพัฒนาแก้ไขพัฒนาการของ
เด็กทุกคนอย่างเสมอภาค 

 
ด้านคุณภาพ 
- ครูแสดงความรู้สึกท่ีดี สอบถามและ

รับฟังความคิดเห็นร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการแก้ไขพัฒนาการ
ของเด็กอย่างเสมอภาคและ
สม่ าเสมอ 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๑.๐๐ แสดง

ความรู้สึกท่ีดีต่อเด็กและ
ผู้ปกครองให้ค าแนะน าในการ
พัฒนาแก้ไขพัฒนาการของเด็ก
ทุกคนอย่างเสมอภาค 

ด้านคุณภาพ 
- ครูแสดงความรู้สึกท่ีดีสอบถาม

และรับฟังความคิดเห็นร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการแก้ไขพัฒนาการ
ของเด็กอย่างเสมอภาคและ
สม่ าเสมอ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๘ 

กิจกรรมนิเทศการสอน ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่หลากหลายมีการ
ประเมินพัฒนาการเด็กอย่าง
สม่ าเสมอโดยครูได้รับการนิเทศการ
สอนจากหัวหน้าสายหัวหน้าระดับ
อย่างต่อเนื่อง 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๑.๐๐ จัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่หลากหลายมี
การประเมินพัฒนาการเด็กอย่าง
สม่ าเสมอโดยครูได้รับการนิเทศ
การสอนจากหัวหน้าสายหัวหน้า
ระดับอย่างต่อเนื่อง 

 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๙  

- กิจกรรมแฟ้มสะสม
ผลงาน  

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ จัดท าข้อมูลสาร

นิทัศน์อย่างเป็นระบบเห็นร่องรอย
การพัฒนาและการเรียนรู้ที่
หลากหลายของเด็ก 

ด้านคุณภาพ 
- ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามา

ไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๓.๐๐ จัดท าข้อมูล

สารนิทัศน์อย่างเป็นระบบเห็น
ร่องรอยการพัฒนาและการเรียนรู้
ที่หลากหลายของเด็ก 

ด้านคุณภาพ 
- ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามา

ไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 

 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๑o  



กลยุทธ์ที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้น า 
ด้านปริมาณ 
 - ผู้ปกครองร้อยละ ๙๒ มีความพึง

พอใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย
และการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารและบุคลากร 

 
ด้านคุณภาพ 
-  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเอาข้อมูลการ

ประเมินผลทั งด้านวิชาการและการ
จัดการมาเป็นแผนคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ
บริหารจัดการศึกษาได้ตรงตาม
เป้าหมายที่วางไว้  

ด้านปริมาณ 
- ผู้ปกครองร้อยละ ๙๕.๗๗  มี

ความพึงพอใจในการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัยและการพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหารและ
บุคลากร 

ด้านคุณภาพ 
-  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเอาข้อมูล

การประเมินผลทั งด้านวิชาการ
และการจัดการมาเป็นแผน
คุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัด
การศึกษาได้ตรงตามเป้าหมายที่
วางไว้ 

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

- กิจกรรมพัฒนาการ
บริหารการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
- ผู้บริหารร้อยละ ๙๒ มีความรู้ความ

เข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
ด้านคุณภาพ 
 - ผู้บริหารสามารถอธิบายความหมาย

ของปรัชญาและจุดมุ่งหมายในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจน 
สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ 

ด้านปริมาณ 
- ผู้บริหารร้อยละ ๙๔.๑๑ มีความรู้

ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ด้านคุณภาพ 
- ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและ

เขา้ใจปรัชญาหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย และสามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษา และการบริหารงานได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๑ 
 



กลยุทธ์ที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมจัดเก็บ

ข้อมูลบริหารงาน
ของผู้บริหาร 

ด้านปริมาณ  
- ผู้บริหารร้อยละ ๙๒ มีความสาร

มารถในการบริหารงานสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

 
ด้านคุณภาพ 
- มีความเป็นผู้น าสามารถน าข้อมูล

สารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้แก่บุคลากร เพ่ือ
น าไปปรับใช้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการครบทั ง ๔ ด้าน 

ด้านปริมาณ 
 ผู้บริหารร้อยละ ๙๓.๙๖ มี

ความสามารถในการบริหารงาน
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆได้เป็น
อย่างดี  

ด้านคุณภาพ 
- มีความสามารถในการเป็นผู้น า

สามารถให้ค าแนะน ากับบุคลากร
ในสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการใช้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ มา
ใช้พัฒนาคุณภาพของเด็กและ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๒ 

- กิจกรรมประเมินผล
การบริหารการศึกษา
ปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
- ผู้บริหารร้อยละ ๙๒ ใช้หลักการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
 
ด้านคุณภาพ 
- ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาร่วม
แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ 
ปรับปรุงพัฒนา โดยใช้ข้อมูลจาก
การประเมินผลหรือผลการวิจัย 

ด้านปริมาณ  
- ผู้บริหารร้อยละ ๙๓.๐๒ ใช้

หลักการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม  

ด้านคุณภาพ 
-ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล
ข่าวสาร สารสนเทศ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง พัฒนาการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ นโดยใช้
ข้อมูลจากการประเมินผลหรือ
ผลการวิจัย 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๓ 



กลยุทธ์ที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมสัมพันธ์

ชุมชน 
ด้านปริมาณ 
- ผู้บริหารร้อยละ ๙๒ จัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชน 

ด้านคุณภาพ 
- ผู้บริหารมีการก าหนดแผนในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา โดยจัด
กิจกรรมต่าง ๆที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในชุมชนและให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมาย ร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ร่วมกัน 

ด้านปริมาณ 
 ผู้บริหารร้อยละ ๙๗.๓๑จัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน   

 ด้านคุณภาพ 
- ผู้บริหารมีการก าหนดแผนในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา โดยจัด
กิจกรรมต่าง ๆที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในชุมชนและให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมาย ร่วม
รับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ร่วมกัน 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๔ 

- กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

ด้านปริมาณ 
- ผู้บริหารและบุคลากรร้อยละ ๙๒ 

ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ให้
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
น าไปพัฒนาการเรียนการสอนได้  

ด้านคุณภาพ 
- ผู้บริหารและบุคลากรมี

ความสามารถและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สามารถน าความรู้และเทคนิคที่ได้รับ
จากการอบรม สัมมนาและผลการ
ด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
 ผู้บริหารและบุคลากรร้อยละ 

๙๗.๐๒ ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ   เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน  

ด้านคุณภาพ 
-ผู้บริหารและบุคลาการ ได้รับการ

อบรม สัมมนาและน าความรู้ที่
ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่เพ่ือนครู 
และสามารถน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๕ 



กลยุทธ์ที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมนิเทศการ

สอนและให้
ค าปรึกษาทาง
วิชาการ 

ด้านปริมาณ  
- ผู้บริหารร้อยละ ๙๒ สามารถให้

ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการแก่
บุคลากรในการจัดการเรียนการสอน 

 
ด้านคุณภาพ 
 - ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา

ทางด้านวิชาการแก่บุคลากร มีการ
ติดตาม ประเมิน ผลการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น 

ด้านปริมาณ 
 - ผู้บริหารร้อยละ ๙๗.๘๙ 

สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการแก่บุคลากรในด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

ด้านคุณภาพ 
- บุคลากรได้รับค าแนะน าทาง

วิชาการอย่างต่อเนื่อง มีการ
พัฒนาการเรียนการสอน มีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสม
กับวัย และเป็นกิจกรรมที่เด็ก
สนใจ และให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี ท าให้การสอนมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๖ 

- กิจกรรมส ารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้ปกครอง นักเรียน
และชุมชน 

ด้านปริมาณ 
- ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนร้อยละ 

๙๒ มีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

ด้านคุณภาพ 
- ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษามีแผนการด าเนินงาน
บริหารงานอย่างเป็นระบบ จัด
บุคลากรตามความสามารถ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ มี
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

ด้านปริมาณ 
 -ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนร้อย

ละ ๙๗.๐๙ มีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของสถานศึกษา 

ด้านคุณภาพ 
- ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมี

ความพึงพอใจต่อการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษามีการ
จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
มีค าสั่งแต่งตั งการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามทิศทางที่ก าหนด และ
เพ่ือความเข้าใจในการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๗ 



กลยุทธ์ที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการพัฒนา

หลักสูตร           
ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๐.๐๐ มีแนว

ปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยเพื่อพัฒนาให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม สติปัญญาที่เหมาะสม
กับวัย 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๑.๓๒ 
  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อ

พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั ง๔
ด้านที่เหมาะสมกับวัย
ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

มาตรฐานที ๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๗.๑ 
๗.๒,๗.๓,๗.๔ 

๗.๕ 

- กิจกรรมการ
วิเคราะห์สภาพ
ผู้เรียน 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๐.๐๐มีมี
หลักการการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กให้มี
พัฒนาการทุกด้านสูงสุดตาม
ศักยภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่น
เพ่ือพัฒนาเด็กให้เกิดความสุขในการ
เรียนรู้ 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๑.๖๐มีการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยโดยมีการ
วิเคราะห์สภาพผู้เรียนทั งก่อน
เรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน
เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทุก
ด้านสูงสุดตามศักยภาพเหมาะสม
กับวัย 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๗.๑ 

- กิจกรรมประเมิน
ปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์ 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๐.๐๐มีการ
จัดท าแบบประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความตระหนัก
และเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ๙๐.๖๐มีการ
รายงานผลให้ผู้ปกครองและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินแผนการจัดประสบการณ์
เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์ให้ดีและมีความ
เหมาะสมกับวัยมากขึ น 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๗.๒ 

- กิจกรรมวัน
ปฐมนิเทศ 

- สถานศึกษาร้อยละ๙๐.๐๐จัด
กิจกรรมเพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครองและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ๙๐.๖๐ท าการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองในการ
ท าความเข้าใจหลักการจัดจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๗..๓ 



กลยุทธ์ที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมห้องเรียนสนุก - สถานศึกษาร้อยละ ๙๐.๐๐

เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน และท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัย 

 
 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๑.๔๐
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามา
มีส่วนร่วมในการให้ความรู้
กับเด็กและมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการรู้ที่
เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

 

มาตรฐานที่  ๗ 
ตัวบ่งชี ที่  ๗.๔ 

- กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อม
เพ่ือการเรียนรู้ 

- สถานศึกษาร้อยละ๙๐.๐๐
จัดสภาพสิ่งแวดล้อมท่ี
จ าเป็นเอื อประโยชน์และ
อ านวยความสะดวกต่อการ
พัฒนาเด็กเพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านสูงสุด
ตามศักยภาพ 

 
 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๒.๔๐
ได้จัดอุปกรณ์ของเล่นของใช้
ต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ทั ง๔ด้านให้กับเด็กจัด
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 

 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๗.๕ 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

- สถานศึกษาร้อยละ๘๗.๐๐มี
ระบบการจัดการสร้างเสริม
ความปลอดภัยและป้องกัน
การบาดเจ็บที่มี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๙.๒๐ 
มีห้องพยาบาลที่สะอาดจัด
เผยแพร่ความรู้ต่างๆให้เด็ก
และผู้ปกครองได้รับทราบ
อย่างสม่ าเสมอ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ที่  ๗.๕ 



กลยุทธ์ที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับก่อน
ประถมศึกษา 

-  กิจกรรมจัดท ามาตรฐาน
และแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

-  กิจกรรมเผยแพร่เอกสาร 
ความรู้สนับสนุน 

- สถานศึกษามีมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้อง
และครอบคลุมตามท่ี
กระทรวง - บุคลากรใน
สถานศึกษาร้อยละ ๙๒.๐๐ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

- สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยที่มคีวามสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 
และสะท้อน    อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของ สถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน โดยผ่านการเห็นชอบจาก 
ก าหนด โดยมีคุณภาพความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องในระดับ 
๙๒.๕๘  

- บุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 
๙๒.๖๓ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี ที่ ๘.๑ – 
๘.๒ 

- กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการแต่ละฝ่าย
ด าเนินการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นปัจจุบันและสามารถ
พัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ น 

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

 
 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี ที่ ๘.๓ - 
๘.๕ 



กลยุทธ์ที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมการจัดท ารายงาน 

SAR 
- เอกสารรายงานการประเมิน

ตนเองระดับก่อน
ประถมศึกษา จ านวน ๒ ชุด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี ที่ ๘.๖ 



กลยุทธ์ที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ผ่านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
-เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ ได้เรียนรู้
ผ่านแหล่งเรียนที่หลากหลาย 
ทั งภายในภายนอก สถานศึกษา 
บุคลากรในสถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั งภายใน-ภายนอก 
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้มี
จ านวนเพียงพอกับความ
ต้องการ และมีการจัดแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื อประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
บุคลากรในสถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ด้านปริมาณ 
-เด็กร้อยละ ๙๒.๗๕ ได้เรียนรู้ผ่าน
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา บุคลากร
ในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั งภายใน-ภายนอก 
สถานศึกษา สถานศึกษามีการจัด
แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอกับความ
ต้องการของเด็ก และมีการจัด
แหล่งเรียนรู้ที่เอื อประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก บุคลากรทางการ
ศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน  

มาตรฐานที่ ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมพูนปัญญา 
 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ ๙๒.๐๐ของสถาน 
ศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุน
ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้
ตามวัย มีการสนับสนุนส่งเสริม
ให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้ทั งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาท าให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู้ 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ ๙๒.๘๐ ของสถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ตามวัย มี
การสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเกิด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจน
สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี ที่ ๙.๑ 



กลยุทธ์ที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านปริมาณ 

-ร้อยละ ๙๒.๐๐ ของบุคลากร
ภายในสถานศึกษา มีการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันของบุคคลากร
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
ด้านคุณภาพ 
-บุคลากรภายในสถานศึกษาได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ี
หลากหลาย 
 
 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ ๙๒.๖๐ ของบุคลากร
ภายในสถานศึกษา มีการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันของบุคคลากร
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
ด้านคุณภาพ 
-บุคลากรภายในสถานศึกษาได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 
จนสามารถสร้างองค์ความรู้ และ
น าความรู้ไปปรับใช้ในการเรียน
การสอนได้ 

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี ที่ ๙.๒ 

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ ๙๒.๐๐ ของ
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เก่ียวข้องในการ
ส่งเสริมทักษะความรู้ให้กับเด็ก 
 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้รับการพัฒนาทักษะ
ต่างๆ โดยผ่านการท ากิจกรรม
ที่หลากหลายจากครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ ๙๒.๘๐ ของ
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัว ชุมชนและองค์กร
ที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมทักษะ
ความรู้ให้กับเด็ก 
 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ต่างๆ โดยมีครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับ
เด็ก 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี ที่ ๙.๒ 



กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพ             

การเรียนรู้ 
ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๓ มี

การจัดกิจกรรมทีส่่งเสริม
เด็กให้บรรลุตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ จุดเน้น เป้าหมาย  

 
ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและ
บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้น 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๔.๑๖ 

มีการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นทักษะ
การคิดการเรียนรู้แบบองค์
รวมผ่านการเล่น 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการพัฒนา

คุณภาพของการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุ
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์และ
จุดเน้น 

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

- กิจกรรมค่ายเสริมทักษะทาง
วิชาการ 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๓

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการ 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษาส่งเสริมให้

ผู้เรียนพัฒนาทักษะทาง
วิชาการให้บรรลุตาม
เป้าหมายในการพัฒนา
ส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 

 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๔.๑๑ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการ 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีการพัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพและ
พัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุล 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๑ 



กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม ด้านปริมาณ 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๓ มี
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
คุณธรรมและ จริยธรรม 

 
ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม มีทักษะ
ในการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน 
โดยองค์รวมผ่านการเล่น
และกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
วัย 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ 

๙๔.๔๐มมีการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านคุณภาพ 
-สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้    
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๑ 

-กิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๓ มี

การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
และปลูกฝังหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ผู้เรียน 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการจัด

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
ปลูกฝังหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๓.๙๖ 

มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและปลูกฝังหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับผู้เรียน 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการจัด

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
ปลูกฝังหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับวัย
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๑ 



กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
-กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะและกีฬา 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๓ มี

การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ
และกีฬาอย่างเหมาะสมกับ
วัย 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ
และกีฬาอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสมกับวัย มีผลการ
ด าเนินงานที่ตอบสนองต่อ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
รวมทั งสะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๔.๑๘ 

มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะและกีฬาอย่าง
เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ
และกีฬาอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสมกับวัย มีผลการ
ด าเนินงานที่ตอบสนองต่อ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
รวมทั งสะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๒ 



กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ น 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการส่งเสริมนโยบาย
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ ๙๒.๐๐ มีการจัด
โครงการกิจกรรม ส่งเสริม 
สนับสนุน ตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
ด้านคุณภาพ 
-สถานศึกษามีการจัดโครงการ
กิจกรรม เพ่ือพัฒนา และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปฐมวัยโดยมีครู ผู้เรียน 
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม 
 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ ๙๒.๕๓ มีการจัด
โครงการกิจกรรม ส่งเสริม 
สนับสนุน ตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
ด้านคุณภาพ 
-สถานศึกษา จัดโครงการและ
กิจกรรมโดยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยให้สูงขึ น 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
 

กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
-เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ ได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
ผ่านการท ากิจกรรมที่
หลากหลายและได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้รับความรู้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรม มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติจริง 
ผ่านการ่เข้าค่ายคุณธรรม 
 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๔๐ ได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 
และได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้รับความรู้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติจริงผ่าน
ค่ายคุณธรรม จนเกิดองค์
ความรู้สามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๑.๑ – 
๑๑.๒ 



กลยุทธ์ที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ น 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ด้านปริมาณ 
-เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ รู้จักดูแล
รักษาสาธารณสมบัติของ
โรงเรียนและรู้จักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กสามารถดูแลรักษาสา
ธารณสมบัติของโรงเรียน และ
รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ด้านปริมาณ 
-เด็กร้อยละ ๙๒.๘๐ รู้จักวิธี
ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
ของโรงเรียนและช่วยกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้รับการปลูกฝังนิสัยรัก
ความสะอาด สามารถดูแล
รักษาความสะอาด รู้จัก
รักษาสาธารณสมบัติของ
โรงเรียนไม่ขีดเขียนโต๊ะ 
เก้าอี  และช่วยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตึก
อนุบาลให้ดีขึ น 

 

กิจกรรมเรียนรู้อาเซียน ด้านปริมาณ 
-เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ทั งภาษา วัฒนธรรม 
การแต่งกาย ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย 
 
 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้รับความรู้จากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน จาก
บอร์ดความรู้ ท าให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

ด้านปริมาณ 
-เด็กร้อยละ ๙๒.๔๐ ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน ทั งภาษา 
วัฒนธรรม การแต่งกาย มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนเพ่ิมมากขึ น 
 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กได้รับความรู้จากการ
เรียนการสอน จากบอร์ด
ความรู้ ท าให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกลุ่มประชาคม
อาเซียนเพ่ิมมากขึ น และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๑.๑ – 
๑๑.๒ 



ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑.  โครงการลาซาลรักษ์ 
สุขภาพ 
๑.๑ งานเผยแพร่ข่าวสาร 
เกี่ยวกับสุขภาพ   
๑.๒ กิจกรรมส่งเสริม 
การออกก าลังกาย 
๑.๓กิจกรรมบัญญัตินี ดี 
      มีประโยชน์ 

 
 เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕ ขึ นไป 
 
เชิงคุณภาพ                                    
    นักเรียนมีสุขนิสัยใน 
การดูแลสุขภาพ และออก-
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

 
เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๙๕.๔๗ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
เชิงคุณภาพ                                    
    นักเรียนมีสุขนิสัยใน 
การดูแลสุขภาพ และออก-
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  

     
มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี   ๑.๑ 

  มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
  

๑.๔ งานชั่งน  าหนัก-วัด   
      ส่วนสูงและทดสอบ            
      สมรรถภาพ  
 
  

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕ ขึ นไป 
 
เชิงคุณภาพ                                    
   นักเรียนมีการเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์และมีสมรรถภาพ 
ทางกายที่แข็งแรง  

         

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๙๓.๔๘ มีการ-
เจริญเติบโตตามเกณฑ์ 
เชิงคุณภาพ                                    
   นักเรียนมีการเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์และมีสมรรถภาพ 
ทางกายที่แข็งแรง 

      

      มาตรฐานที่ ๑ 
       ตวับ่งชี   ๑.๒ 
  มีน  าหนัก ส่วนสูง และ  
มีสมรรถภาพทางกายตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
  
  
 

๑.๕. กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕ ขึ นไป 
 
เชิงคุณภาพ   
    นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตนเพื่อให้พ้นจากสิ่งเสพติด 
และอบายมุขต่าง ๆ รู้จัก
ดูแลรักษาตนเองให้ปลอด-
ภัยจากเหตุความรุนแรง 
ป้องกันอุบัติเหตุ โรค ภัย 
และปัญหาทางเพศ 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๙๘.๕๙ ป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
เชิงคุณภาพ   
    นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตนเพื่อให้พ้นจากสิ่งเสพติด 
และอบายมุขต่าง ๆ รู้จัก
ดูแลรักษาตนเองให้ปลอด-
ภัยจากเหตุความรุนแรง 
ป้องกันอุบัติเหตุ โรค ภัย 
และปัญหาทางเพศ 

     มาตรฐานที่ ๑ 
      ตัวบ่งชี  ๑.๓ 
    ป้องกันตนเองจากสิ่ง               
เสพติดให้โทษ และหลีก 
เลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ  
ความรุนแรง โรค ภัย      
อุบัติเหตุ และปัญหา 
ทางเพศ 
 
 

 



กลยุทธ์ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑,๖. กิจกรรมกล้าคิด  
กล้าท า กล้าแสดงออก 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕ ขึ นไป 
 
 เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง กล้าแสดงออกในทาง
ทีถู่กต้อง และเหมาะสม 
 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๙๖.๖๕  มีความ-
มั่นใจในตนเอง 
 เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง กล้าแสดงออกในทาง
ทีถู่กต้อง และเหมาะสม 
 

     มาตรฐานที่ ๑ 
      ตัวบ่งชี   ๑.๔ 
    เห็นคุณค่าในตนเอง  
มีความมั่นใจ กล้าแสดง-
ออกอย่างเหมาะสม 
 

๑.๗. กิจกรรมรู้เขารู้เรา  เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕ ขึ นไป 
 
 เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม  

 เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๙๗.๖๐ เป็นผู้มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม  

     มาตรฐานที่ ๑ 
     ตัวบ่งชี   ๑.๕ 
    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และให้เกียรติผู้อ่ืน 

๑.๘. งานส่งเสริม 
ความสามารถผู้เรียน 
ด้านสุนทรียภาพ 
 

เชิงปริมาณ   
  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕ ขึ นไป 
 
เชิงคุณภาพ   
    นักเรียนสามารถสร้าง 
 ผลงานจาการเข้าร่วม- 
 กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี  
 นาฏศิลป์  กีฬา  และ 
 นันทนาการได้  

เชิงปริมาณ   
  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๑๐๐ 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 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการอบรมปลูกฝัง
การรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. โครงการอบรมปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต  
๓. โครงการอบรมปลูกฝัง
ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
 ๔. โครงการอบรมปลูกฝัง
การแสดงออกถึงการใฝ่
เรียนใฝ่รู้  
 ๕. โครงการอบรมปลูกฝัง
การด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง 
 ๖. โครงการอบรมปลูกฝัง
มีความตั งใจ 
และรับผิดชอบ 
 ๗. โครงการอบรมปลูกฝัง
ความภาคภูมิใจ 
ในศิลปวัฒนธรรมไทย 
๘. โครงการอบรมปลูกฝัง
ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๐ ขึ นไปปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี รักชาติศาสน ์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ี
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 
๒. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๐ ขึ นไปมีความมุ่งมั่นใน
การท างาน รักความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะ 
๓. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๐ ขึ นไปมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการมีจิตอาสา
และความรับผิดชอบต่อสังคม 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนลาซาลสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี รัก
ชาติ ศาสน ์กษัตริย์  ซื่อสัตย ์ 
สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง และหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น  
๒. นักเรียนลาซามุ่งมั่นใน
การท างาน รักความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะ  
 ๓. นักเรียนลาซาลทุกคนรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น
จิตอาสาและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๒.๑๕ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง 
ที่ดี  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
๒.นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๐.๖๗ มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
๓.นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๒.๓๘ มีวินัย 
๔. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๐.๖๐ มีความใฝ่เรียนรู้  
๕. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๒.๒๙ อยู่อย่างพอเพียง  
๖. นักเรียนลาซาลร้อยละ  
๙๐.๙๘ มีความมุ่งมั่น ตั งใจ 
รับผิดชอบการท างาน  
๗. นักเรียนลาซาลร้อยละ  
๙๑.๔๒ รักความเป็นไทย 
๘. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๑.๗๓ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการมีจิตอาสาและ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนลาซาลสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์  
สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง และสามารถ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีเสี่ยง
ต่อความ ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อ่ืน  

 
 มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๙. โครงการค่ายคุณธรรม  
 
 
๑๐. โครงการอบรม
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
กตัญญูกตเวที 
 
 
๑๑. โครงการอบรม
ปลูกฝังผู้เรียนมีความเอื อ
อาทร 
เมตตากรุณา 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๐ 
ขึ นไป  
น าความรู้ที่ได้จากการร่วม
กิจกรรมค่ายคุณธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
๒. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๐ ขึ นไป ได้รับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อย่างชัดเจน ส่งผลให้เป็นคน
ดี เก่ง และมีความสุขพร้อม ๆ 
กัน 
 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนลาซาลสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการร่วม
กิจกรรมค่ายคุณธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๒. นักเรียนลาซาลทุกคนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อย่างชัดเจน ส่งผล ให้เป็นคน
ดี เก่ง และมีความสุขพร้อมๆ 
กัน 
 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๒.๑๐ น าความรู้ที่ได้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
คุณธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
 ๒.นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๑.๔๕ ได้รับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมด้าน
ความกตัญญูกตเวที อย่าง
ชัดเจน  
๓. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๒.๑๔ได้รับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมด้าน
ความเมตตากรุณา 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนลาซาลสามารถ
น าความรู้ที่ได้จากการร่วม
กิจกรรมค่ายคุณธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๒.นักเรียนลาซาลทุกคน
ได้รับการพัฒนาเป็นมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านความกตัญญูกตเวที 
และมีความเอื ออาทร 
เมตตากรุณา อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 

มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ 

 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑๒. โครงการอบรม
ส่งเสริมการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย  
 
๑๓. โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๐ 
ขึ นไป เข้าใจการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย รู้จักใช้
สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค 
และหน้าที่ของตนเอง 
๒. นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๐ 
ขึ นไป ตระหนัก รู้คุณค่าของ
วัฒนธรรมไทยไดร้่วมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมด้วยความเต็ม
ใจเป็นแบบอย่างที่ดี แนะน า
โน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจได้ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนลาซาลทุกคน
เข้าใจการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยรู้จักใช้สิทธิ 
และหน้าที่ของตนเอง 
๒. นักเรียนลาซาลทุกคนรู้
คุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่
หลากหลายในสังคม สามารถ
ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
และปรับตัวได้อย่างกลมกลืน 
ด้วยความเต็มใจ ทั งยังเป็น
แบบอย่างที่ด ีและสามารถ
แนะน า โน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจ
ได้ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๒.๖๐ เข้าใจระบบ
ประชาธิปไตยรู้จักใช้สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค 
และหน้าที่ของตนเอง 
๒. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๒.๔๘ ตระหนักรู้คุณค่า
ของวัฒนธรรมไทยไดร้่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและ 
ด้วยความเต็มใจ เป็นแบบ 
อย่างที่ดี แนะน าโน้มน้าว
ผู้อื่นให้เข้าใจได้ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนลาซาลทุกคน
เข้าใจการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยรู้จักใช้สิทธิ 
และหน้าที่ของตนเองเป็น
อย่างดี 
๒. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๒.๔๘ ตระหนักรู้คุณค่า
ของวัฒนธรรมไทยได้ร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและ 
ด้วยความเต็มใจ เป็น
แบบอย่างที่ดี แนะน าโน้ม
น้าวผู้อื่นให้เข้าใจได้ 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ 

 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑๔. โครงการอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๐ 
ขึ นไปมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้คุณค่า 
เห็นประโยชน์และผลกระทบ
ของสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วม
โครงการและเป็นแบบอย่างที่
ดี ชักชวนเพื่อนร่วมรณรงค์ 
หรือท ากิจกรรมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนลาซาลทุกคนมี
จิตส านึกที่ด ีในการช่วยดูแล
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรู้คุณ
ค่าของสิ่งแวดล้อม สามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ น
จากการปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ
ในการรักษาทรัพยากร 
สามารถแนะน า ชักชวนเพื่อน
ร่วมรณรงค์ได้ 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๑.๙๐ มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้คุณค่า 
เห็นประโยชน์และผลกระทบ
ของสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม
โครงการและ เป็นแบบอย่าง
ที่ด ีชักชวนเพื่อนร่วม
รณรงค์ หรือท ากิจกรรมการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนลาซาลทุกคนมี
จิตส านึกที่ด ีในการช่วยดูแล
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
นักเรียนรู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม สามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ น
จากการปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ
ในการรักษาทรัพยากร 
สามารถแนะน า ชักชวนเพื่อน
ร่วมรณรงค์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลยุทธ์ที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
โครงการ / กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริมการ
ค้นคว้าของผู้เรียน 
๑.๑ กิจกรรมแสวงหา
ความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ทั งภายในและ
ภายนอก 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ น 
และมีทักษะในการสืบค้น
ข้อมูลความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 
 
 

เชิงปริมาณ 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม
แสวงหาความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ทั งภายในและภายนอก 
 พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๔๐ 
 
เชิงคุณภาพ 
   จากการด าเนินงานจัด
กิจกรรมแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาครูผู้สอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เห็น
ความส าคัญและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาซึ่งมีผลท า
ให้ นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมี
ทักษะแสวงหาความรู้ มาใช้ใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้ตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 

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

 
 



กลยุทธ์ที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ )
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริมการ
ค้นคว้าของผู้เรียน 
๑.๒กิจกรรมรักการอ่าน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมรักการอ่านใน
ช่วงเวลา ๗.๔๕-๘.๐๐น.
อย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักใช้เวลาว่างในการ
แสวงหาความรู้และน า
ความรู้มาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของ
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมรักการอ่านพบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดีคิดเป็นร้อยละ 
๘๗.๐๘ 
 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินกิจกรรมรักการ
อ่านครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านจากหนังสือความรู้บทความ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 
มีการจัดช่วงเวลาให้นักเรียนได้
หยุดท ากิจกรรมเพ่ืออ่าน
หนังสือในช่วงเวลา ๗.๔๕ – 
๘.๐๐ น.อย่างสม่ าเสมอและเข้า
ร่วมกิจกรรมรักการอ่านกับ
บริษัทนานมีบุ๊ค เป็นประจ าทุก
ปีท าให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน บันทึกเรื่องราวจากการ
อ่านสามารถน าทักษะความรู้
จากการอ่านมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

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

 



กลยุทธ์ที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการพัฒนาทักษะ
ทางภาษา 
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน
และสรุปประเด็นความรู้ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถอ่านบทความ 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ สรุปประเด็น
ความรู้ได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้จากการอ่าน 
สามารถสรปุประเด็นความรู้อีก
ทั งสามารถน าความรู้มา พัฒนา
ทักษะทางภาษาของตนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านและ
สรุปประเด็นความรู้ พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี  คิดเป็นร้อยละ 
๘๔.๘๖ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านและ
สรุปประเด็นการเรียนรู้
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างใน
การฝึกทักษะการอ่านข้อความ
บทความและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฝึก
ตั งค าถามตอบค าถามสรุป
ประเด็นความรู้อย่างสม่ าเสมอ
ท าให้นักเรียนมีความรู้พัฒนา
ทักษะทางภาษาได้อย่างถูกต้อง
สามารถน าทักษะความรู้ ไปใช้
ในการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 
 

 



กลยุทธ์ที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการพัฒนาทักษะ
ทางภาษา 
๒.๒ กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
แลกเปลี่ยนความรู้ และ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืนได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
 สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ความรู้และถ่ายทอดความรู้ 
เรื่องราว ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืน 
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๘๔.๖๔ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานการ
แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอด
ความรู้ เรื่องราว ประสบการณ์
สู่ผู้อ่ืน ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว 
ประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอ 
ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ทักษะทางภาษาเต็มตาม
ศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 
 

๓. โครงการส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม 
๓.๑ กิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
ในการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนน าความรู้จากการใช้
ทักษะกระบวนการกลุ่มมา
พัฒนาผู้เรียนของตนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๐ 
เชิงคุณภาพ 
 จากการด าเนินงานการเรียนรู้
โดยกระบวนการกลุ่ม ครูผู้สอน
ทุกกลุ่มสาระเห็นความส าคัญ
ของการน ากระบวนการกลุ่มมา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน นักเรียนมีส่วนร่วมใน 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

กลุ่ม ซึ่งมีผลท าให้นักเรียนได้

พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

และ เกิดความสามัคคีในการ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   

 

๔. โครงการส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
๔.๑ งานส่งเสริมการ
ค้นคว้าความรู้ทาง
อินเทอร์เน็ต 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐สามารถ
ใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ค้นคว้า 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตใน
การที่เกิดประโยชน์และ
ศึกษาข้อมูลได้หลากหลาย 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามงานส่งเสริมการค้นคว้า
ความรู้ทางอินเทอร์เน็ต พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๒๑    
 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานส่งเสริมการ
ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต 
นักเรียนได้รับการส่งเสริมการ
ค้นคว้าหาข้อมูลได้หลากหลาย
ทางอินเทอร์เน็ต ครูผู้สอนได้
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้า
ทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ทันต่อ
ยุคโลกาภิวัตน์ และสามารถ
สื่อสารติดต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

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

 



กลยุทธ์ที ่๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ความสามารถผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และ
สมเหตุสมผล  
๑.๑ กิจกรรมการอ่าน,  
คิดวิเคราะห์ 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๘๕ 
สามารถพัฒนาตนเองใน
ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามรถอ่านและคิด
วิเคราะห์ในเนื อหาได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

เชิงปริมาณ 
 สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า อยู่ในเกณฑ์ ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๔๔ 
เชิงคุณภาพ 
 จากการด าเนินงานกิจกรรม
การอ่านคิดวิเคราะห์นักเรียนได้
ฝึกทักษะการอ่านและคิด
วิเคราะห์ท าให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้านการอ่านและ
คิดวิเคราะห์ได้ดี 

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

๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และเชื่อมโยงข้อมูล 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๘๕ 
สามารถวิเคราะห์  
เปรียบเทียบข้อมูลได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและเชื่อมโยง
ข้อมูล และสรุปความรู้ใหม่
ได้ 

 

เชิงปริมาณ 
 พบว่า อยู่ในเกณฑ์ ดี                    
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๕ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และเชื่อมโยง
ข้อมูล  นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบและ
เชื่อมโยงข้อมูล และสรุปความรู้
ใหม่ได้  
 

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



กลยุทธ์ที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ความสามารถผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และ
สมเหตุสมผล 
๑.๓ กิจกรรมพัฒนา
ความคิดสู่องค์ความรู้ใหม่ 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๘๕ มีการ
พัฒนาความคิดอย่างเป็น
ระบบจนสามารถสรุปองค์
ความรู้ได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถเรียนรู้
ทักษะการพัฒนาความคิดได้
อย่างถูกต้อง 
 

เชิงปริมาณ 
พบว่าผลการด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ ดี 
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๔  
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม 
พัฒนาความคิดสู่องค์ความรู้
ใหม่นักเรียนไดเ้รียนรู้ทักษะ
ต่างๆ พัฒนาความคิดได้อย่าง
ถูกต้องเป็นระบบสามารถสรุป
องค์ความรู้ได ้ 
 

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

๑.๔ กิจกรรมวันภาษาไทย 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๘๕ เข้าใจ
และทราบถึงความเป็นมา
ของวันภาษาไทยและร่วม
กิจกรรม 
ในวันภาษาไทย 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนให้ความส าคัญ กับ
การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
และภูมิใจในเอกลักษณ์ของ
ไทย 
 

เชิงปริมาณ 
พบว่าผลการด าเนินงาน                       
มีผลสัมฤทธ์ิอยู่ในเกณฑ์ ดี                         
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๒ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม  
วันภาษาไทยนักเรียนมีความ
เข้าใจและทราบถึงความเป็นมา
ของวันภาษาไทยให้ความส าคัญ 
กับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
ภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติไทย 
และร่วมกิจกรรม ในวัน
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 

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

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ความสามารถผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และ
สมเหตุสมผล 
๑.๕ กิจกรรม Big book 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๘๕ 
สามารถท าชิ นงานBig  
bookตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะในด้าน
สร้างสรรค์ผลงานได้ดี 
 

เชิงปริมาณ 
พบว่า ผลการด าเนินงาน                           
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ ดี                         
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๙   
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม 
กิจกรรม Big book นักเรียน
เรียนรู้ และพัฒนาผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ สามารถท าชิ นงาน 
Big  book  ตามหัวข้อท่ีก าหนด
ได้ 

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

๑.๖ กิจกรรมสมุดเล่มเล็ก 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๘๕ 
สามารถท าชิ นงานสมุดเล่ม
เล็ก ตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะในด้าน
สร้างสรรค์ผลงานได้ดี 
 

เชิงปริมาณ 
พบว่าผลการด าเนินงานมี 
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ๘๗.๒๓   
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
สมุดเล่มเล็กนักเรียนสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ผลงานได้ดีสามารถ
ท าชิ นงาน สมุดเล่มเล็ก ตาม
หัวข้อที่ก าหนดได้ 

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

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการสร้างสรรค์
ความคิดประดิษฐ์ผลงาน 
๒.๑ กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ  ๘๕ 
สามารถน าเสนอโดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ มี
ความสามารถในการ
น าเสนอโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 

เชิงปริมาณ 
พบว่าผลการด าเนินงานมี 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ มีผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๙๖ 
 เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์พบว่า 
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
สนใจ  ได้ทักษะ กระบวนการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ น าไป
พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
และได้พัฒนาทักษะด้านการ
สังเกต การวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
รู้จักน าความรู้ต่างๆที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 

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

๒.๒ กิจกรรมสร้างสรรค์
ความคิดเพ่ือสังคม 

 

เชิงปริมาณ  

นักเรียนร้อยละ  ๘๕ ให้
ความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรมสามารถคิด
ประดิษฐ์ผลงานและ
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ
อย่างสร้างสรรค์ 

เชิงคุณภาพ  

นักเรียนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานที่มีประโยชน์ต่อ
สังคม 

เชิงปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมสร้างสรรค์
ความคิดเพ่ือสังคม  มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๘๖.๙๘ 
 

มาตรฐานที่ ๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 

น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 



กลยุทธ์ที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
สร้างสรรค ์ความคิดเพ่ือสังคม  
นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนเพ่ือ
การด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและรู้จักเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวมและสามารถสร้างสรรค์
ผลงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมใน
รูปแบบต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคมตามความถนัด
และความ สามารถของตนอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

๒. โครงการสร้างสรรค์
ความคิดประดิษฐ์ผลงาน 
๒.๓ กิจกรรมสรา้งสรรค์
ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕สามารถ
น าเสนอวิธคีิด ได้อย่าง
หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความสามารถใน
การน าเสนอผลงานด้วยวิธี
ของ 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมสร้างสรรค์
ความคิดเพื่อสังคม  มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี คิดเป็น
ร้อยละ ๘๗.๐๖ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
สร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือ
ใช้ผู้เรียนสามารถน าเสนอผลงาน
ได้ดีรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสมต่องาน หรือ
สถานการณ์ ก่อให้เกิดผลงาน
หลากหลาย และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



กลยุทธ์ที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงพฒันาทักษะการ
เรียนรู้ 
๓.๑ กิจกรรมประกวด  ๑ 
โครงงาน ๑ ห้องเรียน 
 

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

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมประกวด  ๑ 
โครงงาน ๑ ห้องเรียน มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๗.๓๒ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
กิจกรรมประกวด  ๑ โครงงาน ๑ 
ห้องเรียนพบว่าผู้เรียน สามารถ
น าความรู้จากกิจกรรมโครงงาน 
ไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง 
สามารถ น าความรู้ท่ีได้จากการ
ค้นคว้า มาพัฒนางาน  หรือต่อ
ยอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 
 

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

๓. โครงพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 
๓.๒. กิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๘๕ เข้าใจ
หลักการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถน าโครงงาน
มาใช้เพ่ือการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน มีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๖๙ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานนักเรียน 
มีทักษะการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
น าไปใช้ได้กับ  ทุกวิชาในทุก
กลุ่มสาระ และสามารถน า
กระบวนการเรียนรู้ด้วย
โครงงานมาศึกษางานที่ตนเอง
สนใจ 
 

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

 



กลยุทธ์ที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 
๓.๓. กิจกรรมวิเคราะห์
ข่าวและเหตุการณ์ส าคัญ 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๘๕ มีทักษะ
การศึกษาข่าวและเหตุการณ์
ปัจจุบันได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข่าว 
สรุปใจความส าคัญและแยก
ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นของข่าว
ได้ 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน มีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 
๘๗.๗๘ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
วิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์
ส าคัญนักเรียนมีทักษะในการ
วิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ได้ สามารถน าความรู้ที่
ได้จากการข่าวสาร ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะใน
การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร 
นอกจากนี ยังท าให้นักเรียนมี
ความสนใจในการอ่านข่าว 
วิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์
ส าคัญ ตลอดจนรู้จักตั งค าถาม
จากข่าว เหตุการณ์ส าคัญ 
หนังสือ บทความและสิ่งพิมพ์
ต่างๆ 

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

๓. โครงพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 
๓.๔. กิจกรรมค่ายวิชาการ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ ให้ความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิชาการ  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการเข้าค่ายวิชาการ 
และสามารถน าทักษะต่าง ๆ 
ไปปรับในใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมค่ายวิชาการ มี
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๖ 
 

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



กลยุทธ์ที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรมค่าย
วิชาการนักเรียนมีทักษะ  ในเชิง
สร้างสรรค์ สามารถพัฒนา
ผลงานอย่างหลากหลาย 
นักเรียนเห็นคุณค่า และ
ความส าคัญที่ได้รับจากการเข้า
ค่ายวิชาการ มาพัฒนาการเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัด
กิจกรรมและน าเสนอ ผลงาน
วิชาการมีความเหมาะสม 

แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๔. โครงการส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔.๑. กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์
  
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๕ ได้รับการ
พัฒนาด้านการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการ
โดยผ่านกระบวนการเรียนการ
สอนและการท าชิ นงานได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามรถสร้างผลงาน
ที่แสดงถุงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

เชิงปริมาณ 
 สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี คิด
เป็นร้อยละ ๘๖.๔๘      

เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
พัฒนาทักษะการคิดริเริ่ม
สร้างสรรคน์ักเรียนได้ส ารวจ
ค้นคว้าข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
เป็นขั นตอนท าให้นักเรียน
สามารถน าความรู้จากข้อมูล
ต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ผลงานได้ 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

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



กลยุทธ์ที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔.๒. กิจกรรมสร้างผลงาน
จากการเรียนรู้ 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๘๕ สามารถ
สร้างผลงานจากการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสรุปความรู้และสร้าง
ผลงานจากการเรียนรู้ได้ 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมสร้างผลงานจาก
การเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๙๗ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
สร้างผลงานจากการเรียนรู้  
นักเรียนเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ผลงาน ท าให้
นักเรียนสามารถประดิษฐ์
ชิ นงานขึ นได้ตามศักยภาพของ
ตนเองก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเอง 

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

๔. โครงการส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔.๓. กิจกรรมน าเสนอ
ผลงาน 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๘๕ น าเสนอ
ผลงานตามล าดับขั นตอนได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีความกล้าแสงออก 
มีความภาคภูมิใจกับผลงาน
ของตนเองและน าเสนอ
ผลงานได้อย่างดี 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมน าเสนอผลงาน 
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๒ 
     
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
น าเสนอผลงาน นักเรียนมี
ทักษะกล้าแสดงออกสามารถ
น าเสนอผลงานของตนเองได้ดี 
มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
 
 
 
 

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



ฃกลยุทธ์ที่  ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถตาม
หลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๑.๑ งานพัฒนาความรู้
ความสามารถของ             
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
พัฒนาความรู้ความสามารถของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๗      
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานพัฒนา
ความรู้ความสามารถของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับศักยภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งนักเรียน
ทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั ง ๘ กลุ่มสาระ ซึ่งมี
ผลท าให้นักเรียนมีทักษะและ
ความรู้เพิ่มมากขึ น สามารถน า
ความรู้มาพัฒนาตนเองได้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ    

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 
 

๑. โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถตาม
หลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๑.๒ กิจกรรมสอนเสริม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
        
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนที่ไม่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพก่อนเรียน 
– หลังเรียน ได้รับการสอน
เสริม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้พื นฐาน
ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
รายวิชา สามารถน าความรู้
มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
ตามกิจกรรมสอนเสริมตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๕ 
   

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 
 
 

 



กลยุทธ์ที่  ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานสอนเสริม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัง
การประ เมินผลการสอบก่อน
เรียน  ส ารวจนักเรียนที่ได้รับ
การสอนเสริม ปรับกระ บวน
การเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับผู้เรียน และประเมินผลการ
สอบหลังเรียนอีกครั ง พบว่า
นักเรียนทุกคนมีความรู้พื นฐาน
ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
รายวิชา นักเรียนมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดี
ยิ่งขึ น 

 

๑. โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถตาม
หลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๑.๓ กิจกรรมการแข่งขัน
ทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม         
การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการทุกกิจกรรมตาม
ความรู้ความสามารถ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพ 
 

 เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการ พบว่า การด าเนินงาน
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี     
คิดเป็นร้อยละ ๘๒,๒๒ 
  เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานการแข่งขัน
ทางวิชาการ ครูผู้สอนได้จัด
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาการทั งในสถานศึกษาและ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
นักเรียนได้แสดงความสามารถ
และร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในทุกกลุ่มรายวิชา ซึ่งมี
ผลท าให้นักเรียนได้น าความรู้มา
พัฒนาตนเองและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ น 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่  ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๒.๑ งานส่งเสริม
สมรรถนะของผู้เรียนตาม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
        
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนแผนกเข้มข้น                
ร้อยละ ๘๐ มีสมรรถนะใน
ด้านการเรียนตามกลุ่มสาระ
และเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
และมีผลประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและ
มีผลการเรียนดีขึ น 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ส่งเสริม สมรรถนะของผู้เรียน
ตามตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
พบว่า การด าเนินงานมีผล 
สัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๙,๕๐  
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานส่งเสริม
สมรรถนะของผู้เรียนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะของ
ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ ท าให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้าน
วิชาการ และมีความรู้ความ 
สามารถในด้านการเรียนดีขึ น 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

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

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

เชิงปริมาณ 
ประเมินผลการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓ 
 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 



กลยุทธ์ที่  ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานประเมินผล
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน  ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ
จัดกิจกรรมประเมินผลการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียนอย่าง
สม่ าเสมอ นักเรียนได้มีทักษะ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน สามารถน าความรู้มาใช้
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 

๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๒.๓ กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน  
 
 
        
 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตาม  กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๔๖ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระเห็น
ความส าคัญจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านอย่าง
สม่ าเสมอ ท าให้นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่าน มีทักษะการอ่านได้
ถูกต้องตามหลักภาษา สามารถ
น าความรู้มาใช้ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตน
ให้สูงขึ น 
 
 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 



กลยุทธ์ที่  ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ประสบ
ผลส าเร็จในการฝึกคิด
วิเคราะห์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนตระหนักใน
ความส าคัญและเห็นคุณค่า
ของกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เพ่ือเป็น                          
การพัฒนาการเรียนของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตาม  กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานส่งเสริม
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระเห็นความส าคัญจัด
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ท าให้
นักเรียนน าทักษะการคิด
วิเคราะห์มาใช้ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๒.๕ กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถใน                   
การเขียน  
 
 
        
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการเขียน
ของผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าของงานหรือกิจกรรม
ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การเขียนของผู้เรียน ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้าน
การเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตาม  กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถใน                   
การเขียน พบว่า การด าเนินงาน
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี  คิด
เป็นร้อยละ ๙๙.๘๘ 
 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่  ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานส่งเสริม
ความสามารถในการเขียน 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระเห็น
ความส าคัญในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถในการ
เขียน ซึ่งนักเรียนสามารถน า
ความรู้ด้านทักษะการเขียนที่
ถูกต้องมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

๓. โครงการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดี
ของการสอบระดับชาติ 
๓.๑ กิจกรรมสอนเสริม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้    
 
 

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

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตาม  กิจกรรมสอนเสริมตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๖๕.๐๗ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานการสอน
เสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จัดกิจกรรมสอนเสริมโดย
ใช้สื่อการสอนอย่างหลากหลาย 
เอื อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
ซึ่งมีผลท าให้นักเรียนมีทักษะใน
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ และ
สามารถน าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่  ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓.๒ กิจกรรมติวความรู้ สู่ 
O – NET และ NT 
 
 
        
 
 

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

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตาม  กิจกรรมติวความรู้ สู่  
O – NET และ NT พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๑ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานติวความรู้สู่ 
O-NET และ NT  ครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม
ติวความรู้สู่ O-NET และ NT 
อย่างสม่ าเสมอ ท าให้นักเรียนมี
ความพร้อมด้านทักษะความรู้ 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาทักษะ
การท างาน 
- กิจกรรมส่งเสรมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กลุ่ม 
 
 
 
 
 

 
เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ ๘๐ มีทักษะใน
การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนน าความรู้จาก
การใช้ทักษะกระบวนการ
กลุ่มพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๘๙.๓๓ ของนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินสามารถ
น าความรู้จากการใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่มมาพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนน าความรู้จากการใช้
ทักษะกระบวนการกลุ่มพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๖ผู้เรียนมี
ทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๑ วาง
แผนการท างาน และ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

๑. โครงการพัฒนาทักษะ
การท างาน 
๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดท าโครงงาน 
 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดท าโครงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีทักษะการท า 
โครงงานที่มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๘๖.๘๙ ของผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินมีความรู้
ความสามารถในการจัดท า
โครงงาน 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีทักษะการท า 
โครงงานที่มีประสิทธิภาพ 

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

๒. โครงการส่งเสริมการ
ท างานและมุ่งม่ันพัฒนา
งาน 
- งานแสดง 
ผลงานนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ๘๐ได้แสดง 
ผลงานทางวิชาการออกสู่
สาธารณชน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้แสดงออกให้
บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพและ
ทักษะความสามารถใหม่ๆ 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ๙๐.๐๐ได้
แสดงออกถึงความสามารถของ
ตนเอง มีความสามารถ
แสดงผลงานของตนเองและมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้แสดงออกให้บรรลุ
เป้าหมายในการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพและทักษะ
ความสามารถใหม่ๆ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี
ทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๒ ท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 



กลยุทธ์ที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามความถนัดของ
ผู้เรียน 
 

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ใน
การจัดการเรียนการสอนตาม
ความถนัดของผู้เรียนพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของตน 
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ความถนัดของผู้เรียนร้อยละ
๘๖.๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ในวิชาที่เรียนและสามารถ
ตอบสนองเป้าหมายของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

- กิจกรรมนิทรรศการทาง
วิชาการ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ แสดง
ผลงานทางวิชาการออกสู่
สาธารณชน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรยีนได้แสดงออกซ่ึง
ความรู้และทักษะ
ความสามารถใหม่ๆต่อ    
สังคมและเพ่ิมแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๘.๔๐ ได้
แสดงออกถึงความสามารถทาง
วิชาการและทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรยีนได้แสดงออกซ่ึงความรู้
และทักษะความสามารถใหม่ๆ
ต่อสังคมและเพ่ิมแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการร่วมคิดร่วมท า 
- กิจกรรมส่งเสริมการ
ท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส่งเสริมการท างานใน
รูปแบบประชาธปิไตย 

 
 

 
เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๐ได้
ท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุขโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 
เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนน าความรู้จาก
การใช้ทักษะกระบวนการ
กลุ่มมาพัฒนาตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
เชิงปริมาณ 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐เข้า
ร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย
ด้านการเลือกตั งสภา
นักเรียน  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนให้ความร่วมมือตาม
วัตถุประสงค์ประชาธิปไตย
ในการลงคะแนนเสียงและ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐.๔๐ให้
ความสนใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้จาก
กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนน าความรู้จากการใช้
ทักษะกระบวนการกลุ่มมา
พัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนลาซาลร้อยละ ๘๙.๓๓ 
ขึ นไปให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตน ตามระบอบ
ประชาธิปไตย สามารถเรียนรู้
การด าเนินชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยและน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนให้ความร่วมมือตาม
วัตถุประสงค์ประชาธิปไตยใน
การลงคะแนนเสียงและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี
ทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 ตัวบ่งชี  ๖.๓ ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 



กลยุทธ์ที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการลูกเรียนรู้ ครู
และพ่อแม่ช่วยส่งเสริม 
- กิจกรรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพสุจริต 
 
 
 
 
- กิจกรรมน าเสนอ
ประโยชน์และความส าคัญ
ของอาชีพ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี 
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
เลือกอาชีพประกอบอาชีพสุจริต 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีเจตคติที่ดีและ
สามารถเลือกประกอบอาชีพ
สุจริตได ้
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ น าความรู้ที่
ได้มาปรับใช้ในการเลือกอาชีพ
ตามความชอบและความถนัด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้
ในการเลือกอาชีพตามความชอบ
และความถนัด 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๗.๖๐ มี
เจตคติที่ดีและสามารถเลือก
ประกอบอาชีพสุจริตได้ 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีเจตคติที่ดีและ
สามารถเลือกประกอบ
อาชีพสุจริตได้ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๔.๔๐ น า
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการ
เลือกอาชีพตามความชอบ
และความถนัด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน าความรู้ที่ได้มา
ปรับใช้ในการเลือกอาชีพ
ตามความชอบและความ
ถนัด 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี
ทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี  ๖.๔ มีความรู้สึกที่
ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

- กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับข้อมูล
สารสนเทศดา้นการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อใช้ในการศึกษาต่อตรงตาม
ความรู้ ความสามารถและประกอบ
อาชีพได้ตรงตามสาขาทีต่นเองถนัด 
และได้ศึกษาต่อตรงตามความรู้
ความสามารถ และประกอบอาชีพ
ได้ตรงตามสาขานั น 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๓.๒๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือถูกวิธีตรงตาม
ความต้องการผู้เรียนได้รบัการ
พัฒนาการศึกษาและ
บุคลิกภาพที่ด ี
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนได้รับข้อมูล
สารสนเทศดา้นการแนะแนวที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ใน
การศึกษาต่อตรงตามความรู้ 
ความสามารถและประกอบ
อาชีพได้ตรงตามสาขาที่
ตนเองถนัด และได้ศึกษาต่อ
ตรงตามความรู้ความสามารถ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้ปฏิบัติงานเต็ม
ศักยภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับการ
การพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการจัด  
การเรียนรู้และมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
เชิงคุณภาพ 
๑.ครูสามารถวิเคราะห์ 
สภาพผู้เรียนเป็นราย บุคคล 
ท าวิจัยในชั นเรียน ใช้ผลเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา จัดการ
เรียนการสอนสนองตอบ
ความต้องการของผู้เรียนใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ
ร่วมกับสื่อเทคโนโลยี 
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
๒. ครูสามารถวัดและ
ประเมินผล โดยเน้น
พัฒนาการ ด้วยวิธีการ
หลากหลาย  ตรงตาม
เป้าหมายของกิจกรรมและ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 

เชิงปริมาณ  
ครูร้อยละ ๘๙.๖๘ ได้รับ การ
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัด การเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย                        
เชิงคุณภาพ                                         
ครูสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ งาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๗. 
ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล 

๑.๑ กิจกรรมนิเทศครูให้
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
วิชาการและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕ สามารถ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้ตรง
ตามเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ครูมีความรู้และสามารถ น า
ความรู้ไปจัดกระบวน การ
เรียนรู้ได้อย่างมี 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๘.๒๔ ได้รับการ
นิเทศให้มีความรู้ความเข้าใจ
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตร  
เชิงคุณภาพ 
ครูสามารถก าหนดเป้าหมาย
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
จัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มี 

ตัวบ่งชี  ๗.๑ 
ครูมีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั งด้าน
ความรู้  ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
เป้าหมายพัฒนาผู้เรียน 

ทักษะทางวิชาการคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 

๑.๒ กิจกรรมนิเทศครูใน
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และน าผลไป
พัฒนา 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕ มีทักษะการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและสามารถน า
ผลไปพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
ครูสามารถน าผลการ
วิเคราะห์มาจัดการเรียน 
การสอนได้เหมาะสมกับวัย
และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๘.๗๙ได้รับ การ
นิเทศให้มีความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์สภาพผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  
เชิงคุณภาพ    
ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนและ
ใช้ผลเป็นข้อมูลพัฒนาในการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม
สภาพความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
 

ตัวบ่งชี  ๗.๒ 
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการ เรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

๑.๓ กิจกรรมนิเทศรูใน
การจัดการเรียนการสอน
โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕ มีทักษะใน
การจัดการเรียนการสอน
โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๙.๓๖ ได้รับ การ
นิเทศและศึกษาหลักสูตรของ
สถานศึกษา มาตรฐานการ
เรียนรู้และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
เชิงคุณภาพ 
ครูสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู้เลือกวิธีสอน การใช้สื่อ 
วิธีวัดผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้าน
สติปัญญาโดยค านึงถึงความ
แตกต่างของบุคคลท าให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ตัวบ่งชี  ๗.๓ 
ครูออกแบบและจัด การ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๔ กิจกรรมนิเทศครูให้
ใช้สื่อ เทคโนโลยี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
แหล่งการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้
เพ่ิมขึ น 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๘.๑๕ ศึกษา
หลักการใช้สื่อและเลือกใช้ได้
สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี 
ตลอดจนน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
และปลูกจิตส านึกของผู้เรียนให้
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ตัวบ่งชี  ๗.๔ 
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

๑.๕  กิจกรรมนิเทศครูให้
วัด-ประเมินผลที่เน้น
พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลาก หลาย 

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕ มี
ความรู้ความเข้าใจวิธีวัดและ
ประเมินผลอย่างหลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนสามารถน าความรู้
มาพัฒนา การวัดและ
ประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ                        
ครูร้อยละ ๘๙.๓๘ ได้รับความรู้
และเข้าใจวิธีวัดและประเมินผล 
 
เชิงคุณภาพ                              
ครูสามารถพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลเลือกใช้วิธีประเมินผล
ผู้เรียนอย่างหลากหลายให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและ
ความแตกต่างของผู้เรียนเพ่ือ
แสดงถึงพัฒนาการ
ความก้าวหน้าของผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี  ๗.๕ครูมีการวัด
และประเมินผลที่มุ่นเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
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ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๖ กิจกรรมนิเทศครูใน
การให้ค าปรึกษาแก้ไข
ปัญหาการเรียนและ
คุณภาพชีวิต 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้
ความสามารถในการให้ค า 
ปรึกษาและแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
ครูสามารถช่วยเหลือ ผู้เรียน 
ให้พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๑.๗๘ ศึกษา 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ท าให้
เข้าใจสภาพปัญหาของผู้เรียน  
 
เชิงคุณภาพ 
ครูใช้ความสามารถในการ ให้
ค าปรึกษาแนะน า ร่วมมือกับ
ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาด้านการ
เรียนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้เรียนให้ด าเนินชีวิตในสังคม
อย่างมีคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี  ๗.๖ 
ครูให้ค าแนะน าค าปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

๑.๗ กิจกรรมนิเทศ 
ครูให้ศึกษาวิจัยพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และน าผลไป
ปรับการสอน 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕ ศึกษา วิจัย
ผู้เรียนและพัฒนา การจัด 
การเรียนรู้ในวิชาที่สอน 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน
และบรรลุตามเป้าหมาย
พัฒนา 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙o.๗๙  มีความรู้
ความสามารถในการศึกษาวิจัย
ผู้เรียนอย่างถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ                         
ครูสามารถท าการวิจัยในชั น
เรียนและน าผล เป็นข้อมูล
พัฒนาปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้บรรลุตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี  ๗.๗ 
ครูมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาจัดการเรียนรู้ในวิชา
ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
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ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๘ กิจกรรมส่งเสริมครูให้
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอน
เต็มความสามารถ 

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕ ได้รับ
การพัฒนาการจัดกาเรียน 
การสอนในวิชาที่สอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนสามารถใช้ความรู้
ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๙.๖๑ มีความรู้
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนในวิชาที่รับ
มอบหมาย  
เชิงคุณภาพ 
ครูสามารถใช้ความรู้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ที่ตนสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ น และปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 
 

ตัวบ่งชี  ๗.๙ 
ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบ 
หมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

๑.๙ กิจกรรม ประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรร้อยละ ๘๕ 
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ 
ผลการประเมินมีความ
ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่
น าไปใช้วางแผนพัฒนา
บุคลากรได้ตรงเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๑.o๖ รู้บทบาท
หน้าที่ภาระงานอย่างถูกต้อง 
 
เชิงคุณภาพ                        
ครูสามารถปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่            เต็ม
ความสามารถและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี  ๗.๙ 
ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบ 
หมาย เต็มเวลาเต็มความ 
สามารถ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
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ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพและการเป็น
สมาชิกท่ีดีของลาซาล 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้
ความเข้าใจรู้บทบาทหน้าที่
ความเป็นครูตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู ปฏิบัติ
ตามจิตตารมณ์ของคณะ
ลาซาลและประพฤติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดี 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม 
เลื่อมใสศรัทธาในศาสนา
และประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีโดยยึดมั่นใน
จิตตารมณ์ลาซาล 
๒ ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาทของตนอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ มี
ความศรัทธาในวิชครูและ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๑.๙๖ ได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูรักและศรัทธาใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ปฏิบัติ
ตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  มีความ
ตระหนักในจิตตารมณ์คณะ
ลาซาล และเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร 
 

ตัวบ่งชี  ๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๑.๖๘ มีความรู้
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
ถูกต้อง  
เชิงคุณภาพ 
ครูเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัดและเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ศิษย์ 
 
         

ตัวบ่งชี  ๗.๘ 
(เกณฑ์ ๗.๘.๑ ) 
ครูปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณอย่าง
เคร่งครัดสม่ าเสมอ
สามารถจัดประสบ การณ์
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและส่งเสริมให้
ผู้เรียนรายบุคคล พัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒.๒ กิจกรรมส่งเสริม
บคุลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาและ สาธารณะ
กุศล 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕ เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาและ
สาธารณะกุศลด้วยความ
ศรัทธา 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  
เลื่อมใสในศาสนา ปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดี และ
บ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์ต่อ
สังคม 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ  ๙๓.๔๑  มีความ
เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาที่ตน
นับถือ และม ีจิตสาธารณะ เข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและ
สาธารณะกุศล 
เชิงคุณภาพ 
ครูปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
และสาธารณะกุศลด้วยความ
เต็มใจและด้วยใจศรัทธา 
ประพฤติตนเป็นแบบ อย่างที่ดี
และท าตนเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
 

ตัวบ่งชี  ๗.๘  
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๒.๓ กิจกรรมรวบรวมผล
คะแนนo-netและน าผล
เป็นข้อมูลพัฒนาครู 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษารวบรวมผล
คะแนน o-net ทั ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อย่าง
ครบถ้วน 
 
เชิงคุณภาพ 
คะแนนo-netถูกต้องใช้เป็น
ข้อมูลวางแผนพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิ ภาพเพ่ิมขึ น 
 

เชิงปริมาณ 
การรวบรวมคะแนน o-net 
จัดท าได้อย่างครบถ้วนทั ง ๘ 
กลุม่สาระ ครูผู้สอนร้อยละ 
๙o.๗๘ สามารถน าข้อมูลไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้  
เชิงคุณภาพ 
ข้อมูลทั ง ๘ กลุ่มสาระ มี
ความถูกต้อง ครูผู้สอนสามารถ
น าข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ น 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี  ๗.๘ 
(เกณฑ์ ๗.๘.๒) 
พัฒนาการของคะแนน 
o-net ๘กลุ่มสาระการ
เรียนรู้จาก สทศ. หรือ
หน่วยงานอื่น  
สมศ.รับรอง 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากร 

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 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๒.๔๖ 
  พึงพอใจที่ได้รับรางวัลในวัน
ไหว้ครู ได้รับสวัสดิการที่
สถานศึกษาจัดให้อย่าง
หลากหลาย พอใจการจัดเลี ยง
ในเทศกาลหรือโอกาสส าคัญ
และตระหนักถึงการส่งแสริมให้
ครูได้รับรางวัลหรือเกียรติคุณ
จากหน่วยงานนอกสถานศึกษา                       
เชิงคุณภาพ                                                 
ครูเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนา
องค์กรให้เจริญก้าวหน้า 

 
 

  ๓.๑ กิจกรรมมอบรางวัล
แก่ครูในวันไหว้ครู 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรร้อยละ ๘๕ พึง
พอใจในสวัสดิการที่สถาน 
ศึกษาจัดให้ 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรเกิดขวัญก าลังใจ
และสามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๓.๖๔ พึงพอใจที่
สถานศึกษา มอบรางวัลแก่ครูที่
ปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่
สาย  ปฏิบัติงานจนครบ ๑oปี, 
๒oปี, ๓oปี,๓๕ปีและจนครบวัย
เกษียณในวันไหว้ครู  
เชิงคุณภาพ 
ครูที่ได้รับรางวัลเกิดความภูมิใจ 
เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือน
ร่วมงาน เป็นกิจกรรมที่
เสริมสร้างความรักความผูกพัน
และก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อ
องค์กร 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓.๒ กิจกรรมมอบ
สวัสดิการแกบุ่คลากร ใน
รูปแบบหลากหลาย 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรร้อยละ ๘๕ พึง
พอใจในสวัสดิการที่สถาน 
ศึกษาจัดให้ 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรเกิดขวัญก าลังใจ
และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๓.๒๔ พึงพอใจใน
สวัสดิการที่สถานศึกษาจัดให้
อย่างหลากหลาย  
เชิงคุณภาพ 
ครูมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรและ
เกิดขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
เต็มก าลังความสามารถ  

 
 

๓.๓ กิจกรรมจัดงานเลี ยง
ฉลองในโอกาสและ
เทศกาลส าคัญทั งภายใน
และภาย นอกสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรร้อยละ ๘๕ พึง
พอใจในงานเลี ยงที่จัดตาม
เทศกาลและโอกาสส าคัญ 
เชิงคุณภาพ 
งานเลี ยงจัดได้อย่าง
เหมาะสม สร้างความสุข
และความพึงพอใจให้แก่
บุคลากรทุกฝ่าย 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๑.๘๗ พึงพอใจใน
งานเลี ยงที่จัดให้ตามเทศกาล
และโอกาสทีส่ าคัญ  
เชิงคุณภาพ 
งานเลี ยงที่จัดทั งภายใน-ภายนอ
สถานศึกษา จัดได้อย่าง
เหมาะสม สร้างความสุขและท า
ให้บุคลากรเกิดขวัญ ก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

๓.๔ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานนอก
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕ พึงพอใจใน
กิจกรรมที่ส่งเสริมครูให้ได้รับ
รางวัลจากการปฏิบัติหนา้ที่
อย่างเต็มศักยภาพ 
เชิงคุณภาพ 
๑.ครูผู้ได้รับรางวัลเกิดความ
ภูมิใจในผลงานและมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏบิัติหนา้ที่
อย่างเต็มศักยภาพ 
๒.ผลของการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพเป็นแบบอยา่ง
ที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๑.o๘ มีความพึง
พอใจและตระหนักถึงคุณค่า
ของการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
ครูที่ได้รับรางวัลเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานและรางวัล
ที่ได้รับสร้างขวัญก าลังใจให้
ปฏิบัติงานต่อไปอย่างเต็ม
ศักยภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่เพ่ือนร่วมงาน 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาวะผู้น าและ
บริหารจัดการทาง
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหารร้อยละ ๙๑.๐๐ 
มีการพัฒนาศักยภาพภาวะ
ผู้น าและบริหารจัดการทาง
การศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
     ผู้บริหารน าความรู้
ความสามารถมาใช้ในการ
บริหารงานและการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 
 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหารร้อยละ ๙๓.๓๐ มี
การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น า
และบริหารจัดการทาง
การศึกษา ปรับปรุงระบบ 
เผยแพร่ แนะน าให้บุคลากรใน
สถานศึกษาน าไปปรับใช้
พัฒนาการจัดการทางการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
     ผู้บริหารน าความรู้
ความสามารถมาใช้ในการ
บริหารงานและการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๘  
  ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้น า และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
 

๑.๑ กิจกรรมการวางแผน

และก าหนดทิศทางพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน 

 

เชิงปริมาณ   

    ผู้บริหาร  ร้อยละ 

๙๑.๐๐ มีการวางแผนและ

ก าหนดทิศทางพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน  

เชิงคุณภาพ    

    ผู้บริหารวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ และก าหนดทิศทาง
เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ   

    ผู้บริหาร  ร้อยละ ๙๓.๖๐ มี

การวางแผนและก าหนดทิศทาง

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

 

เชิงคุณภาพ  

    ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์

และสังเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศต่างๆ และก าหนด

ทิศทางเพ่ือน ามาใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๒ กิจกรรมการศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และส่งเสริม
ความสามารถในการเป็น
ผู้น าทางวิชาการ 
 
 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหารร้อยละ ๙๑.๐๐ 

มีการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม

ความสามารถในการเป็น

ผู้น าทางวิชาการ  

เชิงคุณภาพ   

    ผู้บริหารจัดกิจกรรม
การศึกษาดูงาน และน า
ความรู้ เทคนิค วิธีการใหม่ๆ
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหารร้อยละ ๙๓.๐๐ มี

การศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม

ความสามารถในการเป็นผู้น า

ทางวิชาการ บุคลากรครูมี

ความคิดริเริ่ม น าเทคนิควิธีการ

ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน  

เชิงคุณภาพ   

    ผู้บริหารจัดกิจกรรม

การศึกษาดูงาน และน าความรู้ 

เทคนิค วิธีการใหม่ๆมาใช้ใน

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง

สม่ าเสมอ 

 

๒. โครงการส่งเสริมการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๑.๐๐ 
มีพัฒนาการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วม  
เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหารมีการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๒.๒๐ มี
พัฒนาการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม มาใช้ในการพัฒนา 
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและ
การบริหารจัดการสถานศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหารมีการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๘  
  ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
    ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดทั งด้านวิชาการและการ
จัดการ 
 
 



 

    กลยุทธ์ที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒.๑ กิจกรรม
ส่งเสริมการ
บริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหารร้อยละ ๙๑.๐๐ มกีาร
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม 

เชิงคุณภาพ   

    สถานศึกษามีการก าหนด
นโยบาย และแต่งตั งผู้บริหารใน
ระดับต่างๆ เพ่ือร่วมกันบริหาร
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

  

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหารร้อยละ ๙๒.๔๐ มกีาร
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม 

เชิงคุณภาพ   

    สถานศึกษามีการก าหนดนโยบาย 

และแต่งตั งผู้บริหารในระดับต่างๆ เพื่อ
ร่วมกันบริหารการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
 

  

 

๒.๒ กิจกรรมการ
ก าหนดนโยบายใน
การพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหารร้อยละ ๙๒.๔๐ มกีาร
ก าหนดนโยบายในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน            
เชิงคุณภาพ   

    สถานศึกษามีการก าหนด
นโยบายการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ      

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหารร้อยละ ๙๒.๔๐ มกีาร
ก าหนดนโยบายในการพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน ในการบริหารจัดการ
งานด้านวิชาการเพ่ือการพัฒนา
การศึกษา            
เชิงคุณภาพ   

สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ      

 

 

   
 
 
 
 
 
 



 
  กลยุทธ์ที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการพัฒนาการ

บริหารจัดการศึกษาตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหารร้อยละ ๙๑.๐๐ 
มีการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหารท างานร่วมกับผู้
ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการก าหนดเป้าหมาย 
ด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ มีการนิเทศ ติดตาม 
ก ากับ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหารร้อยละ ๙๒.๓๐ มี
การพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหารท างานร่วมกับผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมาย 
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ มี
การนิเทศ ติดตาม ก ากับ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๘  

  ผู้บริหารปฏิบัต ิ

งานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 

   ผู้บริหารสามารถบริหาร

จัดการการศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้

ในแผนปฏิบัติการ 

 

๓.๑ กิจกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๑.๐๐ 
มีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ   

    สถานศึกษามีรายงาน
ประจ าปีซึ่งสามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลของสถานศึกษา
ในการจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในปีต่อไปและ
เป็นฐานข้อมูลส าหรับ
รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๒.๐๐ มี
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ   

    สถานศึกษามีรายงาน
ประจ าปีซึ่งสามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลของสถานศึกษาใน
การจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในปี
ต่อไปและเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 

 



 

   กลยุทธ์ที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓.๒ กิจกรรมการนิเทศ 
ติดตาม ก ากับ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน
และสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ  
    ผู้บริหารสาม ร้อยละ 
๙๑.๐๐ มีการนิเทศ ติดตาม 
ก ากับ และประเมินผลการ
ด าเนินงานและสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ   
      ผู้บริหารมีการนิเทศ 
ติดตาม ก ากับ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
และสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานอย่างดี 
 

เชิงปริมาณ  
    ผู้บริหารสาม ร้อยละ 
๙๒.๖๐ มีการนิเทศ ติดตาม 
ก ากับ และประเมินผลการ
ด าเนินงานและสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ   
      ผู้บริหารมีการนิเทศ 
ติดตาม ก ากับ และประเมินผล
การด าเนินงาน และสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างดี 
 

 

๔. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรพร้อม
รับกระจายอ านาจและร่วม
พัฒนาโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๑.๐๐ 
มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรพร้อมรับกระจาย
อ านาจและร่วมพัฒนา
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  
    สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานแบบกระจาย
อ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๒.๓๐ มี
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
พร้อมรับกระจายอ านาจและ
ร่วมพัฒนาโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  
    สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานแบบกระจายอ านาจ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ตามนโยบายและ
แผนงานของโรงเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๘  
  ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๔ 
   ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

 
 
 
 
 
 



   กลยุทธ์ที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔.๑ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรมี
ความสามารถและร่วม
พัฒนาโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๑.๐๐ 
มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มีความสามารถและร่วม
พัฒนาโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ   

    สถานศึกษามีงานโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๒.๖๐ มี
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมี
ความสามารถและร่วมพัฒนา
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ   

    สถานศึกษามีงานโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างมี
คุณภาพ 

 

 

๔.๒ กิจกรรมมอบหมาย
งานและกระจายงานเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เชิงปริมาณ    

   ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๑.๐๐ มี
การ มอบหมายงานและ
กระจายงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ   

    บุคลากรในสถานศึกษา
ได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง และให้เห็นถึง
ศักยภาพ และสามารถดึง
ศักยภาพของตนเองมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่ามี
ประสิทธิภาพ 

 

เชิงปริมาณ    

   ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๒.๐๐ มี
การ มอบหมายงานและ
กระจายงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ   

    บุคลากรในสถานศึกษาได้รับ
พัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 
และให้เห็นถึงศักยภาพ และ
สามารถดึงศักยภาพของตนเอง
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่ามี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 

 

 

 



   กลยุทธ์ที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ 
)ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕. โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของนักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๑.๐๐ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
 
 เชิงคุณภาพ 
     ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ 
ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ประเมินการศึกษาของ
สถานศึกษา   

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๔.๒๐ 
มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน ในการพัฒนา
โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
     ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ 
ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ประเมินการศึกษาของ
สถานศึกษา  มีส่วนร่วมใน
การพัฒนางาน และพัฒนา
องค์กร โดยทุกคนใช้ข้อมูล
ในการบริหาร การจัดการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๘ 
  ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ 
      นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา 

๖. โครงการพัฒนางาน
ด้านวิชาการและการจัด
การศึกษาของผู้บริหาร 
 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๑.๐๐ 
พัฒนางานด้านวิชาการและ
การจัดการศึกษาของ
ผู้บริหาร 
 
 
เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทและหน้าที่ในการ
พัฒนางานด้านวิชาการและ
การจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๒.๖๐ 
มีการพัฒนางานด้าน
วิชาการและการจัด
การศึกษาของผู้บริหาร 
พัฒนาโรงเรียนตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทและหน้าที่ในการ
พัฒนางานด้านวิชาการ 
หลักสูตร สามารถจัดการ
จัดการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีคุณภาพ  
 

มาตรฐานที่ ๘  

  ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ 

    ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

 
 



   กลยุทธ์ที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖.๑ กิจกรรมให้ค าปรึกษา
ด้านการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๑.๐๐ 
ให้ค าปรึกษาด้านการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพ  
เชิงคุณภาพ   

    บุคลากรพัฒนาตนเอง
เพ่ือการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ น
ทั งในด้านงานบริหารและ
งานสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๒.๔๐ ให้
ค าปรึกษาด้านการจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพ   
เชิงคุณภาพ   

    บุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือ
การปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ นทั งใน
ด้านงานบริหารและงานสอน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

๖.๒ กิจกรรมติดตาม
ก ากับ ประเมิน และน าผล
ประเมินไปพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ    
    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๑.๐๐ 
มีการติดตามก ากับ ประเมิน 
และน าผลประเมินไปพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ   
     ผู้บริหารเอาใจใส่การจัด
การศึกษา มีการติดตาม
ก ากับ ประเมิน และน าผล
ประเมินไปพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

เชิงปริมาณ    
    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๒.๘๐ มี
การติดตามก ากับ ประเมิน และ
น าผลประเมินไปพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ   
     ผู้บริหารเอาใจใส่การจัด
การศึกษา มีการติดตามก ากับ 
ประเมิน และน าผลประเมินไป
พัฒนาอย่างต่อเนื่องบุคลากรครู
ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานด้านวิชาการ 
บุคลากรพัฒนาตนเอง และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

 

 
 
 



  กลยุทธ์ที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

                  และเกิดประสิทธิผล 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาการ
ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
    คณะกรรมการ
สถานศึกษา ร้อยละ ๙๑.๐๐ 
มีการพัฒนาการปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
    คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ตามท่ีระเบียบก าหนดไว้เป็น
อย่างดี 

เชิงปริมาณ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๒.๒๐ มีการพัฒนา 
การปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษาได้พัฒนาแผนการ
ด าเนินงานสถานศึกษาให้
บุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างดี 
เชิงคุณภาพ 
    คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนดไว้
เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  กลยุทธ์ที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

                  และเกิดประสิทธิผล 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการก ากับติดตาม 
ดูแล การด าเนินงาน 
การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถาน 
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
   คณะกรรมการ
สถานศึกษา ร้อยละ ๙๑.๐๐ 
มีการก ากับ ติดตาม ดูแล 
และการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
    คณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั นพื นฐานภายใต้กรอบของ
กฎหมายที่ก าหนด  
 

เชิงปริมาณ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๒.๔๐ มีการก ากับ 
ติดตาม ดูแล และการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน
จัดการศึกษาตามเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั นพื นฐานภายใต้กรอบของ
กฎหมายที่ก าหนด ในการ
ร่วมมือพัฒนาโรงเรียนอย่างมี
คุณภาพ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  กลยุทธ์ที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

                  และเกิดประสิทธิผล 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 เชิงปริมาณ 
    ผู้ปกครองและชุมชน  
ร้อยละ ๙๑.๐๐ มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
    ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 

เชิงปริมาณ 
    ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 
๙๒.๖๐ มีส่วนรว่มในการพัฒนา
สถานศึกษาตามยุทธศาสตร์
และเป้าหมายโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
    ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ผลการ
ด าเนินงาน บุคลากรทุกฝ่าย
ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
และถูกต้องในพัฒนาให้โรงเรียน
ให้มีคุณภาพ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

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

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรมีการพัฒนาการใช้
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดี 
 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
กิจกรรมจัดท าหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง ๒๕๕๑ พบว่า การ
ด าเนินงาน มีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๔    
เชิงคุณภาพ 
 จากการด าเนินงานกิจกรรม
จัดท าโครงสร้างหลักสูตร
แกนกลาง ๒๕๕๑ นักเรียน
ลาซาล เข้าใจจุดเน้นของ
สถานศึกษา  และมีจิตส านึกใน
สถานศึกษาและ ท้องถิ่นของ
ตนเอง   

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

๑. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรท้องถิ่น 
๑.๒ งานวิเคราะห์
หลักสูตรเพื่อจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรสถานศึกษาช่วงชั น
ที่ ๑ – ๓ ได้มีการวิเคราะห์
พัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สอดคล้อง
กับท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับท้องถิ่นและน าไปใช้ใน
สถานศึกษาการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
กิจกรรมงานวิเคราะห์หลักสูตร
เพ่ือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๗.๕๑    

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

 
 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานวิเคราะห์
หลักสูตรเพื่อจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น มีการน าหลักสูตรมาท า
การวิเคราะห์เพ่ือจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น  โดยได้รับ
ความร่วมมือกับครูในแต่ละ
ระดับเป็นอย่างดี  

 

๑. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรท้องถิ่น 
๑.๓ กิจกรรมการประเมิน
การใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระ                
การเรียนรู้ได้รับการประเมิน
การใช้หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
กิจกรรมการประเมินการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๖๘    
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินกิจกรรมการ
ประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาพบว่า ครูร้อยละ  
๙๐  มีความรู้ความเข้าใจและ
น าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพและครูน าไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม    
 
 
 
 
 
 

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



กลยุทธ์ที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรท้องถิ่น 
๑.๔ กิจกรรมนิเทศ 
ติดตาม การจัดท ารายวิชา
พื นฐานและเพ่ิมเติมเป็นไป
ตามล าดับ                
ความยากง่าย 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๑.๐๐ มีความรู้
ความเข้าใจและรับนิเทศ 
ติดตามการจัดท ารายวิชา
พื นฐานและเพ่ิมเติมเป็นไป
ตามล าดับความยากง่าย 
เชิงคุณภาพ 
การจัดท ารายวิชาพื นฐาน
และเพ่ิมเติมเป็นไป
ตามล าดับความยากง่ายมี
ประสิทธิภาพ และครู
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การ
จัดท ารายวิชาพื นฐานและ
เพ่ิมเติมเป็นไปตามล าดับความ
ยากง่ายพบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก                              
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๕    
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม การจัดท า
รายวิชาพื นฐานและเพ่ิมเติม
เป็นไปตามล าดับความยากง่าย  
ครู มีความรู้ความเข้าใจและรับ
นิเทศติดตาม การจัดท ารายวิชา
พื นฐาน  และเพ่ิมเติม เป็นไป
ตามล าดับความยากง่ายได้ดี   

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

๑. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรท้องถิ่น 
๑.๕ งานบูรณาการสภาพ
ปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นในรายวิชา
ต่างๆ ตามจุดเน้นจุดเด่น
ของสถานศึกษา 
 
        
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๑.๒๐ 
ได้รับการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนตามความ
ต้องการของท้องถิ่นเป็น
รายวิชาต่างๆ ตามจุดเน้น
จุดเด่นของสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีต่อ
สถานศึกษาและท้องถิ่นของ
ตน สามารถน าความรู้มา
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้            
ของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการงานบูรณา
การสภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นในรายวิชา
ต่างๆ ตามจุดเน้นจุดเด่นของ
สถานศึกษาพบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๘๘ 

    
 
 

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



กลยุทธ์ที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานบูรณาการ
สภาพปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นในรายวิชาต่างๆตาม
จดเน้นจดเด่นของสถานศึกษา
นักเรียนลาซาล  เข้าใจจุดเน้น
ของสถานศึกษา   และมี
จิตส านึกในสถานศึกษาและ
ท้องถิ่นของตนเอง   

 

๑. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรท้องถิ่น 
๑.๖ กิจกรรมนิเทศ 
ติดตาม และปรับปรุงการ
จัดท าหลักสูตร 
 
 
        
 
 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรสถานศึกษาทุกช่วง
ชั นได้รับการนิเทศ ติดตาม 
และปรับปรุงการจัดท า
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ปีการศึกษาละ ๑ ครั ง 
เชิงคุณภาพ 
ครูน าผลการนิเทศ ติดตาม 
การใช้หลักสูตรมาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
 สัมฤทธิ์ผลของการงาน
กิจกรรมนิเทศ ติดตาม และ
ปรับปรุงการจัดท าหลักสูตร   
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๘   
 เชิงคุณภาพ 
  จากการด าเนินกิจกรรมนิเทศ 
ติดตาม และปรับปรุงการจัดท า
หลักสูตรครูผู้สอนได้รับการ
นิเทศติดตามการใช้หลักสูตร  
 

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

๒. งานจัดรายวิชาเพ่ิมเติม
ที่หลากหลาย 
๒.๑ กิจกรรมการเลือก
เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตาม
ความถนัดของผู้เรียน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๗.๓๓ 
เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการจัด             
การเรียนรู้ด้วยตนเองใน 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
กิจกรรมการเลือกเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมตาม ความถนัดของ
ผู้เรียนพบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๓๐    

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒   
จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียน  

 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 รายวิชาเพ่ิมเติมที่นักเรียน
เลือกเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
 จากการด าเนินงานกิจกรรม
การเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม
ตาม ความถนัดของผู้เรียน 
นักเรียนเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิม
ที่หลากหลายท าการส ารวจและ
จัดกระบวนการเรียนการสอน
อย่างหลากหลาย  และสามารถ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในรายวิชา เพิ่มเติมที่
นักเรียนเลือกเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

เลือกเรียนตาม              
ความถนัดความสามารถ
และความสนใจ 
 

๒. งานจัดรายวิชาเพ่ิมเติม
ที่หลากหลาย 
๒.๒ กิจกรรมการจัดท าผล
การเรียนรู้ของรายวิชา
เพ่ิมเติมสนองจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๑.๒๐ เลือก
จัดท าผลการเรียนรู้รายวิชา
เพ่ิมเติมสนองจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
ครูสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการจัดท า
ผลการเรียนรู้ในรายวิชา
เพ่ิมเติมที่นักเรียนเลือกเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
กิจกรรมการจัดท าผลการเรียนรู้
ของรายวิชาเพ่ิมเติมสนอง
จุดเน้นของสถานศึกษา พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๓๕    
  
 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒   
จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตาม              
ความถนัดความสามารถ
และความสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  เชิงคุณภาพ 
 จากการด าเนินงานกิจกรรม
การจัดท าผลการเรียนรู้ของ
รายวิชาเพ่ิมเติมสนองจุดเน้น
ของสถานศึกษา ครูเลือกจัดท า
ผลการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม
สนองจุดเน้นของสถานศึกษา
สามารถพัฒนา  และปรับปรุง
กระบวนการจัดท าผลการ
เรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติมที่
นักเรียนเลือกเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

 

๓. โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือสนอง
ความต้องการและ                
ความถนัดของผู้เรียน 
๓.๑ กิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนเลือกชุมนุมตาม
ความสามารถและ               
ความถนัดของตน 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้รับความรู้
ในการจัดการเรียนการสอน
ตามความถนัดของผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถของตนใน               
การส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ความถนัดของผู้เรียน 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนเลือกชุมนุมตาม
ความสามารถและความถนัด
ของตน  พบว่า การด าเนินงาน
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๓    
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงาน    กิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนเลือกชุมนุมตาม
ความสามารถและ               
ความถนัดของตน   นักเรียนทุก
คนได้รับความรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนตามความถนัด
ของตน และท าให้ได้รับโอกาส 
ในการพัฒนาความรู้ความ 
สามารถของตนในการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามความถนัดของ
ผู้เรียน   
 

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



กลยุทธ์ที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือสนอง
ความต้องการและ                
ความถนัดของผู้เรียน 
 
๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และอยู่อย่างพอเพียง  
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๑.๖๐ ได้
ร่วมกิจกรรมอันภาคภูมิใจใน
การรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีในการ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และมี
อุปนิสัยพอเพียง 
 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมการรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ และอยู่อย่าง
พอเพียง พบว่า การด าเนินงาน
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิด
เป็นร้อยละ ๙๕.๗๖ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมการรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ และอยู่อย่างพอเพียง  
นักเรียนแสดงออกถึงการรัก
ชาติ   ศาสนาพระมหากษัตริย์   
มีจิตส านึกท่ีดีในการ เทิดทูน
สถานบันชาติ   ศาสนา   
พระมหากษัตริย์    

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓   
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสรมิและตอบสนอง
ความต้องการความ 
สามารถความถนัด  และ
ความสนใจของผู้เรียน 
 
 

๓. โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือสนอง
ความต้องการและ                
ความถนัดของผู้เรียน 
๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมการ
ท าประโยชน์เพื่อชุมชน
และสังคม 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๒.๔๐ ให้
ความร่วมมือในการท า
ประโยชน์เพื่อชุมชนและ
สังคม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือ
ผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน มีน  าใจ               
ท าประโยชน์เพื่อชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
ตามกิจกรรมส่งเสริมการท า
ประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม  
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๑๑    
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมการท าประโยชน์เพื่อ
ชุมชนและสังคม นักเรียนให้
ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรม  และได้มีโอกาส
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยมี  จิตอาสา  
 
  

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



กลยุทธ์ที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๔.๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๗.๑๓ ได้
พัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะใน                                 
การแสวงหาความรู้ สนใจใฝ่
รู้ และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนรู้จักการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๘๔    
เชิงคุณภาพ 
 จากการด าเนินงานกิจกรรม
พัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียน ได้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้   
สนใจใฝ่รู้  และมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง   ตลอดจนรู้จัก
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
 

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

๔. โครงการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๔.๒ กิจกรรมการจัดท า
โครงงาน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๙๓ ให้
ความสนใจและร่วมมือใน 
การจัดท าโครงงาน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้ในวิธีการท าโครงงาน 
และการร่วมมือกันในการ
ท างานเป็นกลุ่ม และ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการจัดท าโครงงาน  
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๔๐    
เชิงคุณภาพ 
 จากการด าเนินงานกิจกรรม
การจัดท าโครงงาน  นักเรียนให้
ความสนใจและร่วมมือในการ
จัดท าโครงงาน  และเกิดทักษะ
การเรียนรู้ ในวิธีการท า
โครงงาน   และร่วมมือกันใน
การท างานเป็นทีม  และ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔  สนับสนุนให้
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๔.๒ กิจกรรมการจัดท า
โครงงาน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๙๓ ให้
ความสนใจและร่วมมือใน 
การจัดท าโครงงาน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้ในวิธีการท าโครงงาน 
และการร่วมมือกันในการ
ท างานเป็นกลุ่ม และ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ 
 

เชิงปริมาณ 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมการ
จัดท าโครงงาน  พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๐ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรมการ
จัดท าโครงงาน  นักเรียนให้
ความสนใจและร่วมมือในการ
จัดท าโครงงาน  และเกิดทักษะ
การเรียนรู้ ในวิธีการท า
โครงงาน   และร่วมมือกันใน
การท างานเป็นทีม  และ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ 

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

๔. โครงการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๔.๓ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ในสถานการณ์จริง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๗.๐๗               
มีทักษะการเรียนรู้จาก                   
การปฏิบัติจริง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้เรียนรู้ในการ
ท างานเป็นกลุ่ม การท างาน
อย่างมีขั นตอน มีทักษะ การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
สามารถน าความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาผลการเรียนได้ 
 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงใน
สถานการณ์จริง พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐    
เชิงคุณภาพ 
 จากการด าเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏบิัติ
จริงในสถานการณ์จริง     
นักเรียนมีทักษะแสวงหาความรู้   
จากการปฏิบัติจริงในสถาน 
การณ์จริงมีความสนใจ  ใฝ่รู้  
เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้  
อันเกิดจากการปฏิบัติจริงและ
น ามาพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔  สนับสนุนให้
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๔.๔ กิจกรรมการวิจัยใน
ชั นเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๖.๒๐ ท าวิจัย
ในชั นเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ครูทุกคนได้เรียนรู้การท า
วิจัยและน าผลการวิจัยไป
พัฒนาการเรียนการสอน
อย่างมีขั นตอน 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการวิจัยในชั นเรียน 
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีคิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๕๖    
เชิงคุณภาพ 
 จากการด าเนินงานกิจกรรม
การวิจัยในชั นเรียน    ครู
สามารถด าเนินงานวิจัยในชั น
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ได้เรียนรู้ในการท าวิจัยและ น า
ผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   

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

๕. โครงการนิเทศ               
การสอน 
๕.๑ งานสังเกตพฤติกรรม
การสอน 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๐.๘๗ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการสอนใน
รูปแบบต่างๆ ได้สอดคล้อง
กับศักยภาพของนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนมีพัฒนาการจัด           
การเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลท าให้
นักเรียนได้รับการพัฒนา             
การเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
 สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามงานสังเกตพฤติกรรมการ
สอน พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีคิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๐๘   
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานงานสังเกต
พฤติกรรมการสอนครูได้รับการ
นิเทศการสอนภาคเรียนละ ๒ 
ครั ง   

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  นิเทศ
ภายในก ากับ  ติดตาม
ตรวจสอบและน าไป
ปรับปรุงการเรียน  การ
สอน  อย่างสม่ าเสมอ 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕. โครงการนิเทศ               
การสอน 
๕.๒ กิจกรรมการนิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียน
การสอน 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนทุกคนได้รับ                 
การนิเทศ ติดตามการจัด           
การเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
ครูมีความรู้ความเข้าใจใน               
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นกระบวนการในรูปแบบ
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ น 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนพบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๓๒    
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรมการ
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอน   
 ครูสามารถจัดกิจกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการในรูปแบบต่างๆ  
และ สามารถปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนได้ 

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

๕. โครงการนิเทศ               
การสอน 
๕.๓ กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียน                
การสอน 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๒.๑๓ สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นกระบวนการใน
รูปแบบต่างๆ และสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนได้ 
เชิงคุณภาพ 
ครูมีความรู้ความเข้าใจใน             
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นกระบวนการในรูปแบบ
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนให้สูงขึ น 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน  
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๖    
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอน 
ครูสามารถจัดกิจกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการในรูปแบบต่างๆ  
และสามารถปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนได้  

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  นิเทศ
ภายในก ากับ  ติดตาม
ตรวจสอบและน าไป
ปรับปรุงการเรียนการ
สอน  อย่างสม่ าเสมอ 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕. โครงการนิเทศ               
การสอน 
๕.๔ กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการสอนที่
หลากหลาย 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๑.๕๓ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลายและเหมาะสม
กับผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
ครูมีการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างสม่ าเสมอ ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ น 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการสอนที่หลากหลาย  
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๕๒    
เชิงคุณภาพ 
  จากการด าเนินงานกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการ
สอนที่หลากหลายนักเรียน มี
ความรู้ความเข้าใจและมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย  
 

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

๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๖.๑ กิจกรรมส่งเสริม             
การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน                
ด้านวิชาการ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕.๘๐
ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้าน
วิชาการอย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตส านึกใน                    
การปฏิบัติตนเอาใจใส่ต่อ          
การเรียน และมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านวิชาการ  พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๘    
เชิงคุณภาพ 
 จากการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านวิชาการ
ครูให้ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมเป็นอย่างดีและ
นักเรียนลาซาลทุกคนสามารถ
น าความรู้ไปปรับใช้กับการเรียน
ได้ 
   

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



กลยุทธ์ที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๖.๒ กิจกรรมการส ารวจ
ข้อมูลเป็นรายบุคคล 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ข้อมูลของนักเรียนร้อยละ 
๘๖.๐๐ น ามาใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
มีการน าข้อมูลของนักเรียน
เป็นรายบุคคลมาใช้ใน                
การพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้ 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการส ารวจข้อมูล
เป็นรายบุคคล พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๐   
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินกิจกรรมการ
ส ารวจข้อมูลเป็นรายบุคคล
นักเรียนสามารถมีความตั งใจ
และรับผิดชอบในการท างาน   
พยายามท างานให้เสร็จตาม  
เป้าหมายที่ตั งใจด้วยตนเอง    

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

๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๖.๓ กิจกรรมการคัดกรอง
และจ าแนกผู้เรียนเป็นราย
กลุ่ม 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๐๐ 
ได้รับการคัดกรองและ
จ าแนกนักเรียนเป็นรายกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้มีการแสดงออก
ถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี                    
แก่ตนเองและสมาชิกภายใน
กลุ่มของตนเพ่ิมมากขึ นและ
สามารถพัฒนาศักยภาพ               
การเรียนรู้ของตนได้ 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการคัดกรองและ
จ าแนกผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม  
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๑๒    
เชิงคุณภาพ 
 จากการด าเนินกิจกรรมการคัด
กรองและจ าแนกผู้เรียนเป็นราย
กลุ่ม  นักเรียนสามารถมีความ
ตั งใจและรับผิดชอบในการ
ท างาน  พยายามท างานเป็น
รายกลุ่มให้ เสร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั งใจ 
 
 
  

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

 



กลยุทธ์ที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๖.๔ กิจกรรมการป้องกัน 
แก้ไข และพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๐๗ 
สามารถแก้ไขและป้องกัน 
ตลอดทั งพัฒนาการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้มีการแก้ไขและ
ป้องกัน ตลอดทั งพัฒนาใน
การเรียนรู้ สามารถน า
ความรู้มาพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการป้องกัน แก้ไข 
และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๔    
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินกิจกรรมการ
ป้องกัน แก้ไข และพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
นักเรียนสามารถแก้ไขและ
ป้องกันตลอดทั งพัฒนาในการ
ท างาน  พยายามท างานให้เสร็จ 
ตามเป้าหมายที่ตั งใจด้วยตนเอง 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



กลยุทธ์ที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.  โครงการห้องเรียน 
น่าอยู่ น่าเรียนรู้ 
๑.๑  งานจัดระเบียบการ
ใช้อาคารสถานที่และห้อง
ประกอบ 

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

เชิงปริมาณ  
งานจัดระเบียบการใช้อาคาร
สถานที่และห้องประกอบ 
พบว่า มีผลอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๘ 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรและนักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการจัดระเบียบการใช้
อาคารสถานที่และห้อง
ประกอบ ร่วมกันปฏิบัติตาม
ระเบียบภายในห้องเรียนและ
ห้องประกอบต่างๆส่งผลให้เกิด
ความเป็นระเบียบวินัยรวมถึง
ความปลอดภัยในการเข้าใช้
อาคารสถานที่ 
 

มาตรฐานที่ ๑๑   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง  อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี สภาพ 
แวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๑.๒ งานจัดซื อครุภัณฑ์ 
สนับสนุนการจัดการ 
เรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีวัสดุ 
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพียงพอต่อความ
ต้องการเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
เชิงคุณภาพ 
ทุกห้องเรียน ทุกห้อง
ประกอบ  มีวัสดุ อุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ  
งานจัดซื อครุภัณฑ์  สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้พบว่า มีผลอยู่
ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๘๐     
เชิงคุณภาพ 
มีครุภัณฑ์และสื่ออุปกรณ์ในการ
เรียนการสอน เป็นสิ่งส าคัญที่
จะส่งผลให้กระบวนการเรียน
การสอนประสบผลส าเร็จ สื่อ
การเรียนการสอนมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับการ
น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการ
เรียนการสอนและเพียงพอต่อ
การใช้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของบุคลากร 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๓  งานรักษาความ
สะอาด / ความปลอดภัย
ในโรงเรียน 

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

เชิงปริมาณ  
งานรักษาความสะอาด ความ
ปลอดภัยในโรงเรียน พบว่า มี
ผลอยู่ในเกณฑ ์ดีเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๔๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนให้ความร่วมมือในการ
รักษาความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน นักเรียนได้ร่วมกัน
ปฏิบัติตามหน้าที่เวรประจ าวัน
และการพัฒนาสภาพภายใน
บริเวณอาคารเรียนและส่งผลให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบที่ดี
ต่อการรักษาความสะอาดส่งผล
ให้เกิดความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๑   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง  อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี สภาพ 
แวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๑.๔ งานอบรมการใช้ ดูแล  
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
 

เชิงปริมาณ   
ร้อยละ ๘๕  ครู นักเรียน 
และ  บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ 
สามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้
อย่างถูกต้อง    
เชิงคุณภาพ    
ครู นักเรียน และบุคลากร      
ฝ่ายต่าง ๆ มีความอบอุ่นใจ 
ปลอดภัย และสามารถใช้
เครื่องดับเพลิงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ  
งานอบรมการใช้ ดูแล อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย  พบว่า มีผลอยู่
ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๔๔ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี 
นักเรียนมีความรู้ในการป้องกัน
อัคคีภัยเบื องต้นในลักษณะ
ต่างๆ ซึ่งท าให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ การป้องกัน
อัคคีภัยสามารถช่วยเหลือ 
แนะน าวิธีการใช้อุปกรณ์น าไป
ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้อง    

 



กลยุทธ์ที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๕ งานส ารวจอุปกรณ์ 
ป้องกันอัคคีภัย ประปา 
ไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละ ๘๕ มีเครื่องป้องกัน
อัคคีภัยและสามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ    
เชิงคุณภาพ  
ครู นักเรียน และบุคลากร     
ฝ่ายต่าง ๆ มีความอบอุ่นใจ 
ปลอดภัย และสามารถใช้
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ  
งานส ารวจอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยตามจุดต่างๆ พบว่า มี
ผลอยู่ในเกณฑ ์ดีเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๘๔ 
เชิงคุณภาพ 
งานส ารวจอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยที่ได้ก าหนดไว้ในจุด
ต่างๆมีการจัดความพร้อม 
ของอุปกรณ์พร้อมทั งมีการติด
ป้ายวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย หากมีการเกิดภัย
บุคคลากรและนักเรียนก็จะ
สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและ 
ถูกวิธี 

มาตรฐานที่ ๑๑   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง  อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี สภาพ 
แวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๑.๖ กิจกรรมฝึกซ้อม
ป้องกันภัยทางธรรมชาติ 
 

เชิงปริมาณ   
ร้อยละ ๘๕  ของ
สถานศึกษา   มีการฝึกซ้อม
ป้องกันภัยทางธรรมชาติที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพ่ือ
ช่วยเหลือตนเอง  และผู้อ่ืน 
เชิงคุณภาพ   
สถานศึกษามีการฝึกซ้อม
ป้องกันภัยทางธรรมชาติที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เพ่ือ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน 
 

เชิงปริมาณ  
กิจกรรมฝึกซ้อมป้องกันภัยทาง
ธรรมชาติ       
พบว่า มีผลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๔ 
เชิงคุณภาพ 
ฝ่ายอาคารสถานที่ได้น า
นโยบายของโรงเรียนมาปรับใช้
ในเรื่องของความปลอดภัยของ
บุคคลากรและนักเรียน จัดให้มี
การฝึกซ้อมป้องกันภัยทาง
ธรรมชาติ เช่น การเกิด
แผ่นดินไหว  
 
 
 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๗ งานส ารวจ ตรวจซ่อม 
บ ารุงวัสดุอุปกรณ์ ภายใน
ห้องเรียน ห้องประกอบ 

เชิงปริมาณ   
วัสดุ อุปกรณ์ร้อยละ ๘๕ 
ภายในห้องเรียนและห้อง
ประกอบสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 
เชิงคุณภาพ   
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียนและห้องประกอบ
มีความม่ันคงแข็งแรงอยู่ใน
สภาพ ใช้งานได้ดีและ
ปลอดภัย 
 

เชิงปริมาณ  
งานส ารวจตรวจซ่อมบ ารุงวัสดุ
อุปกรณ์ภายในห้องเรียนห้อง
ประกอบ  พบว่า มีผลอยู่ใน
เกณฑ ์ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๒๐ 
เชิงคุณภาพ 
ส ารวจซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องเรียนห้องประกอบ 
ได้จัดให้มีการ 
ส ารวจอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเตรียม
ความพร้อมต่อเรียนการสอนใน
ภาคเรียนต่อไป  
 

มาตรฐานที่ ๑๑   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง  อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี สภาพ 
แวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๒. โครงการจัดแหล่ง
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๑ งานรณรงค์การใช้
ห้องน  าถูกสุขลักษณะ 
 

เชิงปริมาณ   
ร้อยละ ๘๕ ของครู นักเรียน
และบุคลากร มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ห้องน  าอย่าง
ถูกต้องและถูกวิธี                  
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนตระหนักและเข้าใจ
ถึงรณรงค์การใช้ห้องน  า จึง
สามารถใช้ห้องน  าได้อย่าง
ถูกต้อง ถูกหลักวิธี ส่งผลให้
ห้องน  ามีความสะอาดมี
บรรยากาศที่ดีต่อการใช้ 

เชิงปริมาณ  
งานจัดรณรงค์การใช้ห้องน  าถูก
สุขลักษณะพบว่า มีผลอยู่ใน
เกณฑ ์ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๔๘ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามวิธีการใช้ห้องสุขาให้
ถูกต้องส่งผลให้นักเรียนมีความ
ตระหนักท่ีดีถึงการรักษาความ
สะอาดและการพัฒนาคุณภาพ
ทางด้านสุขอนามัย 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๑   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ จัด
โครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

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

เชิงปริมาณ  
งานก าจัดยุงลาย   พบว่า มีผล
อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อย
ละ ๙๒.๓๒ 
เชิงคุณภาพ 
ห้องเรียน ห้องประกอบ และ
บริเวณต่างๆที่อยู่ใกล้บริเวณ
แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย 
ปราศจากยุงลาย  มีความ
ปลอดภัยและเอื อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 

มาตรฐานที่ ๑๑   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ จัด
โครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

๒.๓ งานปรับปรุง
สวนหย่อม  และศาลา
พักผ่อน 

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

เชิงปริมาณ  
งานปรับปรุงสวนหย่อมและ
ศาลาพักผ่อน พบว่า มีผลอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๒.๒๐ 
เชิงคุณภาพ 
สภาพบรรยากาศโดยทั่วไปรอบ
อาคารเรียน ร่มรื่น สวยงาม 
และยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
นักเรียน เอื อประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน ท าให้มี
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการจัดท า
แผนพัฒนาโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 

๑. บุคลากร ร้อยละ ๙๐ ให้
ความร่วมมือในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน  

เชิงคุณภาพ 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มี
ความถูกต้อง ชัดเจน 
บุคลากรสามารถปฏิบัติตาม
แผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 

๑. บุคลากร ร้อยละ ๙๓.๑๒ 
ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน  

เชิงคุณภาพ 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มี
ความถูกต้อง ชัดเจน บุคลากร
สามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒  
ตัวบ่งชี  ๑๒.๑  
ตัวบ่งชี  ๑๒.๒ 

๒. งานจัดท าแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

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

เชิงปริมาณ  
บุคลากรร้อยละ ๙๓.๔๘ ให้ความ
ร่วมมือในการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ  
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘  มีความถกูต้อง 
ชัดเจน บุคลากรสามารถปฏิบัติ
ตามแผนได้อย่างมี ประสทิธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒  
ตัวบ่งชี  ๑๒.๑  
ตัวบ่งชี  ๑๒.๒ 

๓. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และธุรการ – 
การเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
 ๑. บุคลากรครูทุกฝ่าย
สามารถใช้ประโยชน์จาก
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 
 

เชิงปริมาณ 
 ๑. บุคลากรครูทุกฝ่ายร้อยละ 
๙๖.๐๒ สามารถใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๒.๓ 



กลยุทธ์ที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 เชิงคุณภาพ     
๑. บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ
น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๒.บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ
ใช้สารสนเทศเป็นรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพสถานศึกษา 
๓. บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ
ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วนและ
ทันสมัย 

เชิงคุณภาพ     
๑. บุคลากรทุกฝ่ายสามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒.บุคลากรทุกฝ่ายสามารถใช้
สารสนเทศเป็นรวบรวมข้อมูล
เพ่ือการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
สถานศึกษา 
๓. บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ
ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วนและ
ทันสมัย 

 

๔. โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายในและการ
ประเมินภายนอกรอบ ๔ 

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

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลาการครูร้อยละ ๙๑.๖๗ มี
ความสามารถปฏิบัตงิานตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาได ้
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรครูมีความรู้ความเข้า
ในการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
 ๒. บุคลากรครูเตรียมความพร้อม
เพื่อรับการประเมินคุณภาพจาก
หน่วยงานภายนอก 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๒.๔ – ๑๒.๕ 



กลยุทธ์ที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕. งานติดตามตรวจสอบ
การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

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

 เชิงปริมาณ  
บุคลากรร้อยละ ๙๒.๐๓  ให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างดี 
 เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนลาซาล ได้รับการตรวจ
รับรองคุณภาพทางการศึกษา 
ทุกมาตรฐานตัวบ่งชี ในระดับ 
ดี – ดีมาก 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๒.๔ – ๑๒.๕ 

๖. งานวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ
เพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา 

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

เชิงปริมาณ  
นักเรียนทุกคนได้รับการวัด และ
ประเมินผล ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความพร้อม
ทางการเรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจ และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา
ในด้านต่างๆ 
๒. นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ฯ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน และการ
ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๒.๔-๑๒.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๗. โครงการรายงาน
ประสิทธิผลของโรงเรียน 
-จัดท ารายงานประจ าปี 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรครู ร้อยละ ๙๖.๓๘ 
สามารถปฏิบัติงานตามเกณฑื 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี  
เชิงคุณภาพ     
๑. บุคลากรทุกฝ่ายได้รับการ
ประเมินคุณภาพของการ
ด าเนินงานภายในฝ่าย 
๒. บุคลากรทุกฝ่ายได้ประเมิน
คุณภาพงาน โครงการ และ
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาต่อไป 
๓. บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๒.๖ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๕.๒ 



กลยุทธ์ที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนและ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑.๑ งานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา มีผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๖๐       
เชิงคุณภาพ 
  จากการด าเนินงานพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาท าให้
นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม     

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

๑. โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้ของนักเรียนและ

พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑.๒ กิจกรรมทัศนศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้จาก
ภายนอกสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้เพ่ิมเติม
จากการเรียนรู้ในต าราและ
ได้รับประสบการณ์ตรง 
สามารถน าความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
 สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมทัศนศึกษา มีผล           
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐      
เชิงคุณภาพ 
 จากการด าเนินกิจกรรมทัศน
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่ดี 
ได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างเป็นระบบ เกิดการเรียนรู้
ที่ยั่งยืน และพัฒนาการเรียน
ของตนได้เต็มตามศักยภาพ  
 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 



กลยุทธ์ที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนและ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 
 
        
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้จาก                 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่าง
หลากหลาย ท าให้นักเรียน
ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
 สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา มีผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี คิด
เป็นร้อยละ ๙๒.๔๐      
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา นักเรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน
และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง เกิดการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน นักเรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข 
สามารถน าความรู้มาพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการสานความรู้
ระหว่างโรงเรียน บ้าน 
และชุมชน 
๒.๑ กิจกรรมวันสื่อ
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์บ้าน
และโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีและร่วม
กิจกรรมกับทางโรงเรียนเป็น
อย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
 สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๔๐      
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานวันสื่อ
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
ครูผู้สอนให้ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน ท า
ให้นักเรียนและผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน 
นักเรียนได้รับการพัฒนา
ช่วยเหลือด้านการเรียนและมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์       

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

๒. โครงการสานความรู้
ระหว่างโรงเรียน บ้าน 
และชุมชน 
๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยใช้                    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
แสวงหาความรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
 

เชิงปริมาณ 
 สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐      
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนนิงานส่งเสริม      
การเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ครูผู้สอนเห็นความ ส าคัญ
และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ท า
ให้นักเรียนได้รับความรู้อย่าง
หลากหลาย และเห็นคุณคา่ มี
ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน 
 

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



กลยุทธ์ที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการสานความรู้
ระหว่างโรงเรียน บ้าน 
และชุมชน 
๒.๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างชุมชนและ
โรงเรียนโดยกิจกรรมและ
สื่อเทคโนโลยี  
 
 
        
 

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

เชิงปริมาณ 
 สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างชุมชนและ
โรงเรียนโดยกิจกรรมและสื่อ
เทคโนโลยี มีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็น               
ร้อยละ ๙๒.๔๐      
เชิงคุณภาพ 
 จากการด าเนินงานแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างชุมชนและ
โรงเรียนโดยกิจกรรมและสื่อ
เทคโนโลยี ครูผู้สอนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดแทรกการแลกเปลี่ยน
ความรู้กับชุมชนท้องถิ่น 
นักเรียนมีทักษะการแสวงหา
ความรู้จากชุมชนอย่าง
หลากหลาย ได้รับประสบการณ์
ตรง สามารถน าความรู้มาใช้ใน             
การพัฒนาการเรียนได้      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



กลยุทธ์ที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการอบรมปลูกฝัง
วิสัยทัศน์ และปรัชญาของ
โรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๐ ขึ นไป ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามความรู้
ความสามารถ และความ
ถนัดของตนเอง 
๒. นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตาม วิสัยทัศน์และปรัชญา
ของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนลาซาลทุกคน 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับสู่
ความเป็นเลิศ สามารถแสดง
ผลงานเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
๒. นักเรียนลาซาลทุกคนมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามวิสัยทัศน์และปรัชญา
ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๑.๑๕ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามความรู้
ความสามารถ และความถนัด
ของตนเอง 
๒. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 
วิสัยทัศน์และปรัชญาของ
โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนลาซาลทุกคน 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับสู่
ความเป็นเลิศ สามารถแสดง
ผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
๒. นักเรียนลาซาลทุกคนมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
วิสัยทัศน์และปรัชญาของ
โรงเรียน 

มาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๑ 



กลยุทธ์ที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนลาซาลรู้และ
เข้าใจเรื่องยาเสพติด รู้จัก
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงจากสิ่งเสพติด 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
เผยแพร่แก่ผู้อ่ืนได้ 

เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนลาซาลรู้และเข้าใจ
เรื่องยาเสพติดรู้จักหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงจากสิ่ง
เสพติด และสามารถน าความรู้
ทีไ่ด้รับไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้ 
 
 
 

 

๑. โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๐ ขึ นไป ได้รับการอบรม
ความรู้เรื่องยาเสพติด  
๒. โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยและจัด
กิจกรรมรณรงคต์่อต้านสิ่ง
เสพติด 
๓. โรงเรียนได้คัดกรอง
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยการ
สุ่มตรวจปัสสาวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๑.๖๓ได้รับการอบรมความรู้
เรื่องยาเสพติด  
๒. โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมความ
ปลอดภัยจและจัดกิจกรรม
รณรงคต์่อต้านสิ่งเสพติด 
๓. โรงเรียนได้คัดกรองนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจ
ปัสสาวะ 
 

 
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๒ 



กลยุทธ์ที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
       สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
สถานศึกษาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
๑.๑ กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนในด้านการ
คิดวิเคราะห์ 
 

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

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
จัดการเรียนการสอนในด้านการ
คิดวิเคราะห์ พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๔    
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานจัดการเรียน
การสอนในด้านการคิดวิเคราะห์ 
นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างหลากหลาย 
สามารถน าความรู้มาพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้านการคิด
อย่างเต็มตามศักยภาพ  

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

๑.๒ กิจกรรมพัฒนา          
การเรียนของนักเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐เข้าร่วม
กิจกรรมพิเศษอย่าง
หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ 
สามารถน าความรู้มาพัฒนา
ผลการเรียนของตนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมพัฒนาการเรียน
ของนักเรียน พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๘    
เชิงคุณภาพ 
 จากการด าเนินงานพัฒนาการ
เรียนของนักเรียน ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายสอดคล้องกับ
ศักยภาพของนักเรียน ซึ่งมีผล
ท าให้นักเรียนสามารถน าทักษะ
ความรู้มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของตนให้ดียิ่งขึ น  
 

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



กลยุทธ์ที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
       สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม-จริยธรรม 
๒.๑ กิจกรรมค่าย
คุณธรรม 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคน  เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะความรู้            
ความเข้าใจในกิจกรรม
คุณธรรม สามารถปฏิบัติใน
การอยู่ค่ายได้อย่างถูกต้อง 
และน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
พบว่าการด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี  
 คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๒    
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรมค่าย
คุณธรรม นักเรียนได้รับการ
อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม
การอยู่ร่วมกันอย่างดี ซึ่งมีผล
ท าให้นักเรียนปรับตัวและอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างเป็น
อย่างดี    

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

๒.๒ กิจกรรมให้ความรู้
ทางศาสนา 
 

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

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมฟังเทศน์ฟังธรรม 
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยูใ่นเกณฑ์ดี   
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๔    
เชิงคุณภาพ 
 จากการด าเนินงานกิจกรรมให้
ความรู้ทางศาสนา นักเรียน
ได้รับการอบรมปลูกฝัง
หลักธรรมค าสอนอย่างถูกต้อง
สม่ าเสมอ นักเรียนน าหลักธรรม
ค าสอนไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 
 

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



กลยุทธ์ที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
       สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
๓.๑ กิจกรรมต่อต้านยา
เสพติด 
 

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

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
พบว่าการด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๐๕    
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด นักเรียนได้รับ
ความรู้โทษพิษภัยของยาเสพติด
อย่างถูกต้องสม่ าเสมอ ซึ่งท าให้
นักเรียนน าความรู้โทษของยา
เสพติดมาใช้ในการป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด    

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

๓.๒ กิจกรรมร่ วมขจัด   
ยาเสพติดกับชุมชน 
 

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

เชิงปริมาณ 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมร่วม
ขจัดยาเสพติดกับชุมชน พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๘๙ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินงานร่วมขจัดยา
เสพติดกับชุมชน นักเรียนได้รับ
การอบรมให้ความรู้โทษของยา
เสพติดและวิธีป้องกันยาเสพติด
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งนักเรียน
สามารถน าความรู้มาร่วมขจัด
ยาเสพติดกับชุมชนไดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

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



กลยุทธ์ที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
       สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการวางแผนชีวิตสู่
ความพอเพียง 
๔.๑ กิจกรรมออมทรัพย์ 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมออมทรัพย์ พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๑    
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินกิจกรรมออม
ทรัพย์ นักเรียนได้รับการอบรม
ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของการใช้
เงินอย่างประหยัด คุ้มค่า รู้จัก
ออมทรัพย์ไว้ใช้จ่ายในยาม
จ าเป็น ซึ่งนักเยนสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการวางแผนชีวิตสู่
ความพอเพียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

๔.๒ กิจกรรมการด าเนิน
ชีวิตตามวิถีไทย 
 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมการด าเนินชีวิตตาม
วิถีไทยอย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการด าเนินวิถีชีวิต
พอเพียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมการด าเนินชีวิตตาม
วิถีไทย พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธ์ิอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๐๔    
เชิงคุณภาพ 
 จากการด าเนินงานกิจกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามวิถีไทย นักเรียน
ได้รับการอบรมปลูกฝังทักษะ
การด าเนินชีวิตตามวิถีไทย และ
ร่วมสืบสานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน า
ความรู้มาใช้ในการด าเนินชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 



กลยุทธ์ที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
       สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕. โครงการติดตามผลการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 
- งานติดตามผลการจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนใน
ทุกระดับชั นเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาร้อยละ ๘๐ มี
การติดตามผลการจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
มีการติดตามงานตดิตามผล
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนในทุกระดับชั น 

เชิงปริมาณ 
 สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามงานติดตามผลการจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในทุก
ระดับชั นเรียน พบว่า                
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๙๗   
เชิงคุณภาพ 
 จากการด าเนินงานติดตามผล
การจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
ในทุกระดับชั น พบว่า มีการ
ติดตามงานอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ   

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ น 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

- งานติดตาม/ประเมิน ผล
การปฏิบัติงาน  
 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาร้อยละ ๘๐ มี
การติดตาม/ประเมิน ผล
การปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
มีการติดตามงานติดตาม/
ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 
ในทุกระดับชั น 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามงานติดตาม/ประเมิน ผล
การปฏิบัติงาน พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๔    
เชิงคุณภาพ 
จากการงานติดตาม/ประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน พบว่า มีการ
ติดตามงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนืองและ
สม่ าเสมอ 
 
    
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ น 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 



กลยุทธ์ที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
       สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- งานติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน 
 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาร้อยละ ๘๐ มี
การติดตามและประเมินผล
ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
มีการติดตามงานติดตาม
และประเมินผลผู้เรียนในทุก
ระดับชั น 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามงานติดตามและประเมินผล
ผู้เรียน พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๒๐    
เชิงคุณภาพ 
 จากการงานติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนือง
และสม่ าเสมอ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ น 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการฟื้นฟูจิตใจครู
และนักเรียนคาทอลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก
ร้อยละ ๙๐  มีจิตส านึกท่ีดี
ในการปฏิบัติตนเป็นคริสต
ชนที่ดี 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก
ได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจได้
ตระหนักและไตร่ตรองถึง
ความเชื่อที่แท้จริงในการ
เป็นคริตชนที่ดี 
 
 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรครูและนักเรียน
คาทอลิกได้ร่วมพิธีมิสซา
ขอบพระคุณทุกเดือนเพื่อ
ส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา 
พบว่าการด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูและนักเรียน
คาทอลิก ได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจ 
และตระหนักถึงความเชื่อที่
แท้จริงในการเป็นคริสตชนที่ดี 

มาตรฐานที่ ๑๖การเป็นครู
ที่ดีตามค าแนะน าของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๑ ครูและ
นักเรียนคาทอลิกได้รับการ
ส่งเสริมกิจศรัทธาอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

๑.๑ กิจกรรม ส่งเสริม
ความเชื่อ ความศรัทธา 
ความรู้ และการเตรียมตัว
เพ่ือรับศีลศักดิ์สิทธิ์   
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๙๐ ได้รับการเตรียมตัวที่ดี
เพ่ือรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความเชื่อ ความ
ศรัทธา ความรู้ในการรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกได้รับศีลก าลัง
และศีลมหาสนิทพบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๒๕ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความเชื่อ ความศรัทธา 
ความรู้และได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ 

 

๒.โครงการพัฒนาครูค า
สอนจัดท าสื่อการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูค าสอนร้อยละ ๘๕ มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อ
การสอนค าสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
ครูค าสอน มีสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในการจัด
กระบวน 

เชิงปริมาณ 
ครูค าสอนได้รับการอบรมเรื่อง
การท าสื่อการสอนทางคริสต์  
ณ ศูนย์ค าสอนคาทอลิก พบว่า
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ
๘๖.๒๘ 
 

มาตรฐานที่ ๑๖การเป็นครู
ที่ดีตามค าแนะน าของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๒ครูสอนค า
สอนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการท าสื่อการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  เชิงคุณภาพ 
ครูค าสอน มีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าสื่อการสอนค าสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

๒.๑ งานสอนค าสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื อหา
การเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ น 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๘๕ ได้เรียนค าสอนและร่วม
กิจกรรมคาทอลิก 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนคาทอลิกมีคุณธรรม
จริยธรรม ชอบช่วยเหลือ
ผู้อื่น ตามแบบฉบับของพระ
เยซูเจ้า และปฏิบัติศาสนกิจ
ด้วยความเชื่อศรัทธา และมี
ความเป็นน  าหนึ่งใจเดียวกัน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกได้เรียนค า
สอนตั งแต่เวลา ๗.๔๕-๘.๑๕ น. 
ทุกวันพบว่าการด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ๘๖.๕๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนคาทอลิกได้เรียนค า
สอนและร่วมกิจกรรมคาทอลิก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. โครงการส่งเสริม
กระแสเรียก 
 

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

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม พบว่าการ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็น ร้อยละ 
๘๗.๓๐ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียน ส่งเสริมกระแส
เรียกการเป็นนักบวช พระสงฆ์ 
และการเป็นคริสตชนที่ดี 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูที่ดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ     
ลาซาล 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๓สถานศึกษา
ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนกระแสเรียกการ
เป็นนักบวช 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔.โครงการส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน
คาทอลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑ กิจกรรม  
บรรยากาศแห่งความรัก
และรับใช้ 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ให้ความช่วยเหลือและ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมส่วนรวม 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูและนักเรียนมี
ส่วนในการพัฒนาโรงเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และ
ตระหนักถึงคุณค่าของการ
ช่วยเหลือโรงเรียนและ
ชุมชนอย่างแท้จริง 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๙๐ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่แสดงออกถึงบรรยากาศ
แห่งความรักและรับใช้ ตาม
จิตตารมณ์แห่งการรับใช้ของ
พระเยซูเจ้า 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนคาทอลิกมีจิตใจ
เมตตา ช่วยเหลือผู้อื่นตาม
จิตตารมย์แห่งความรักและ
รับใช้ขอพระเยซูเจ้า และ
ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความ
เชื่อและศรัทธา  
 

เชิงปริมาณ 
กระแสเรียก  ณ  วัดนักบุญเป
โตร จ.นครปฐมครูและนักเรียน 
ได้เข้าใจในหลักคุณธรรมของ
การ รักและรับใช้ พบว่าการ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๘๒.๙๑ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียน เข้าใจและ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมเรื่อง  รัก และรับใช้ 
 
เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียน ได้สัมผัสและ
ร่วมกับบรรยากาศของการ
ช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านทางการ
บริจาคสิ่งของและร่วมกิจกรรม 
พบว่าการด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนคาทอลิก ได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่แสดงออกถึง
บรรยากาศแห่งความรักและรับ
ใช้  
ตามจิตตารมย์แห่งการรับใช้
ของพระเยซูเจ้า 
 
 
 
 

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



กลยุทธ์ที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔.๒ กิจกรรม  
กิจกรรมศาสนาตาม
เทศกาล 
 

 

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

 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียน ได้เข้าใจใน 
ศาสนพิธีกรรมต่าง ๆ และได้
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วัน
คริสต์มาส การฉลองแม่พระ 
และวันถือศีลอดในเทศกาลมหา
พรต พบว่าการด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๗ 
 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆใน
ศาสนาตามเทศกาล เช่น พิธี
บูชาขอบพระคุณทุกวันศุกร์ต้น
เดือน การจัดกิจกรรมในวัน
คริสต์มาส การสวดภาวนาเดิน
รูป ๑๔ ภาค ในเทศกาลมหา
พรต ถวายช่อดอกไม้วันฉลอง
แม่พระ 

 

๕. โครงการศิษย์แท้ของ
พระเยซูคริสต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากร
คาทอลิกร้อยละ ๘๕ ได้เข้า
ร่วมในกิจกรรมคาทอลิกที่ได้
จัดมีขึ น 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียน ได้ฝึกในตนเอง
เพ่ือการเสียสละตามวัยของตน
ในการแสดงออกถึงการรักผู้อ่ืน
ตามแบบอย่างพระเยซู พบว่า
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๘๕.๒๔ 
 

มาตรฐานที่ ๑๖การเป็นครู
ที่ดีตามค าแนะน าของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๕ ผู้เรียนได้
ฝึกฝนตนเองในการเป็น
ศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์ 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 เชิงคุณภาพ 
บุคลาครูและนักเรียน
คาทอลิกมีการปฏิบัติ
ศาสนกิจ และร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ในศาสนาตาม
เทศกาลด้วยความเชื่อ
ศรัทธา และมีความเป็นน  า
หนึ่งใจเดียวกัน เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 
 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูและนักเรียน
คาทอลิก ได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจ 
และตระหนักถึงความเชื่อที่
แท้จริงในการเป็นครสิตชนที่ดี 
 

 

๕.๑ กิจกรรมกองหน้า   
ร่าเริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนกองหน้าร่าเริงได้เข้า
ร่วมกิจกรรมกองหน้า กับทาง
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปี
การศึกษานี พบว่าการ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๓๘ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนกลุ่มกองหน้าร่าเริง ได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ฝึกอบรมเสียสละที่
ประกอบด้วย ๓ ภาคส่วน
ด้วยกัน คือ ร่าเริง กล้าหาญ 
และเสียสละ 
 
 

 
 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕.๒ กิจกรรมยุวธรรมทูต 
 

เชิงปริมาณ 
สมาชิกยุวธรรมทูตร้อยละ 
๙๐ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การฝึกอบรมยุวธรรมทูตที่
ประกอบด้วย ๔ ภาคส่วน
ด้วยกัน คือ ค าสอนธรรมทูต 
ชีวิตจิตธรรมทูต ธรรมทูตรับ
ใช้ และธรรมทูตท่ีเป็นหนึ่ง
เดียวกัน 
เชิงคุณภาพ 
สมาชิกยุวธรรมทูตมีความรู้
เกี่ยวกับหลักค าสอน ปฏิบัติ

ศาสนกิจด้วยความเชื่อ
ศรัทธา ปฏิบัติกิจเมตตารับ
ใช้ผู้อ่ืน และมีความเป็นน  า

หนึ่งใจเดียวกัน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนยุวธรรมทูต ได้เรียนรู้ 
การรู้จักรัก และแบ่งปันกับเด็ก
ก าพร้าได้มากยิ่งขึ น พบว่าการ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ
๙๐.๖๗ 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติ
ตาม   จิตตารมณ์ในการ รู้ รัก 
รับใช้ และแบ่งปัน 

 

๕.๓ กิจกรรม 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 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน วาย ซี เอส ได้ร่วมค่าย
และเข้าใจกระบวนการ See 
Judge Act พบว่าการ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๓๓ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญกระบวนการของ 
See Judge  Act 
 
 
 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕.๔ กิจกรรมเยาวชน
ลาซาล 
 

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียนเยาวชนลาซาล ได้ร่วม
ค่ายและกิจกรรมที่สังขละบุรี 
พบว่าการด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็น ร้อยละ ๘๗.๔๓ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะชีวิตในการ 
ตื่นตัว ไตร่ตรอง ตอบโต้ และ
พอเพียง 

 

๕.๕ กิจกรรมนักร้อง
ประสานเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียน มีทักษะการร้องเพลงที่
ดีขึ น พบว่าการด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๙ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ได้ฝึกฝนตนเองในการ
ใช้ทักษะการร้องเพลงใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 
 
 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕.๖ กิจกรรมแบ่งปันพระ
วาจา 
 

 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ๘๕ 
ได้เห็นคุณค่าและไตร่ตรอง
พระวรสาร 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนได้เห็นคุณค่า 
และแสดงออกถึงความเชื่อ
ความศรัทธาในพระวรสาร 
 

 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียน มีความเข้าใจใน
ขั นตอนการแบ่งปันพระวาจา
และไตร่ตรองได้ พบว่าการ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๘๕.๒๐ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียน สามารถ
แบ่งปันพระวาจาและไตร่ตรอง
คุณค่าพระวรสารได้ 

 
 

๖.โครงการศาสนสัมพันธ์
ฉันท์พ่ีน้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๑ กิจกรรมพุทธศาสนา 
 

 

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

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
คริสต์สัมพันธ์ เสริมสร้างความ
ซื่อตรง พบว่าการด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ 
สามารถปฏิบัติกิจศรัทธาทาง
พุทธศาสนาได้อย่างดีพบว่าการ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๘๗.๓๓ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ได้
ปฏิบัติศาสนพิธีในโอกาสต่างๆ
สม่ าเสมอ 

มาตรฐานที่ ๑๖การเป็นครู
ที่ดีตามค าแนะน าของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๖สถานศึกษา
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่
ตนนับถือและสร้างความ
เป็นหนึ่งเดียวร่วมกันฉันท์
พ่ีน้อง 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖.๒ กิจกรรมศาสนา
อิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๓ กิจกรรมคริสตจักร
สัมพันธ์ 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่นับถือศาสนา
อิสลามร้อยละ ๘๕ ได้ร่วม
ศึกษาและปฏิบัติศาสนพิธีใน
โอกาสต่างๆ 

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม
สามารถยึดหลักค าสอนของ
พระอัลเลาะห์และปฏิบัติกิจ
ศรัทธาได้อย่างดีพบว่าการ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๘๕.๓๓ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม 
ได้ปฏิบัติตามกิจศรัทธาได้ใน
โอกาสต่างๆ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่เป็นคริสต์เตียน 
สามารถเข้าร่วมนมัสการใน
คริสตจักรอย่างสม่ าเสมอ พบว่า
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์
นิกายโปรแตสตันท์ ได้ร่วม
ศึกษาและปฏิบัติศาสนพิธีใน
คริสตจักร 
 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๗. โครงการพัฒนาครูสู่
การเป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
ครูได้เข้ารับการอบรมการเป็น
ครูที่ดีและร่วมกิจกรรมในค่าย
ได้อย่างดี พบว่าการด าเนินงาน
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็น ร้อยละ ๘๗.๘๐ 
 
 
เชิงคุณภาพ 
ครู ได้รับการอบรมการเป็นครู 
ที่ดีตามค าแนะน าของท่าน
นักบุญยอห์นแบฟติสท์เดอ ลา
ซาล 

มาตรฐานที่ ๑๖การเป็นครู
ที่ดีตามค าแนะน าของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๗ครูได้
ตระหนักถึงการอบรมและ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมตามหลักค าสอน
ของท่านนักบุญยอนห์ 
แบบติสท์เดอ ลาซาล 

๗.๑ กิจกรรมนิเทศครูใหม่
ตามจิตตารมณ์ของท่าน
นักบุญยอห์นแบฟติสท์เดอ 
ลาซาล 
 
 
 
 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
ครูใหม่ เข้าใจจิตตารมณ์ของ
คณะลาซาลเป็นอย่างดีพบว่า
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๘๘.๔๐ 
เชิงคุณภาพ 
ครูเข้าใจเรื่องของแนวคิดและ
การท างานด้านการศึกษาของ
คณะลาซาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๓กิจกรรมอบรมและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ครูและนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ๘๕
ได้รับอบรมและส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
เชิงคุณภาพ 
เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีใน
การเป็นผู้มีคุณธรรมประจ าตน
และมีระเบียบวินัยขั นพื นฐาน
ในการด าเนินชีวิตทีด่ีต่อสังคม 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนไดเ้ข้ารับการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรมพบว่าการ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๐ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนร้อยละ๘๕ได้รับ
อบรมและส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๘.โครงการส่งเสริมและสืบ
สานงานจิตตารมย์ของ
ท่านนักบุญยอห์น แบ
ปติสทเ์ดอ  ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘.๑กิจกรรมจิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘.๒งานทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕ 
เข้าใจจิตตามรมณ์และ
ท างานด้วยความรักตาม
หน้าที่ของตนเองอย่างเต็มท่ี 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียน เข้าใจจิต
ตามรมณ์และท างานด้วย
ความรักตามหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเต็มที่ 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕เป็นผู้มีมี
จิตสาธารณะ รักเมตตาและ
เสียสละ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน เป็นผู้มมีีจิต
สาธารณะ รักเมตตาและ
เสียสละ 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ ที่ขอ
ทุนได้รับทุนทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับทุนและ
สามารถใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่า
รู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ 
 

 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนสามารถเข้าใจ
จิตตารมณแ์ละจิตตารมณ์ของ
คณะลาซาลได้ด ีพบว่าการ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ
๘๖.๒๙ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียน เข้าใจจิตตาม
รมณ์และท างานด้วยความรัก
ตามหน้าที่ของตนเองอย่าง
เต็มที่ 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียน เป็นผู้น าจิตอาสาของ
โรงเรียนลาซาล พบว่าการ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเป็นผู้มีมีจิตสาธารณะ 
รักเมตตาและเสียสละ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนได้รับทุนการศึกษา
พบว่าการด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ๘๖.๖๗ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่ขอทุนได้รับทุนทุกคน 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูที่ดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ ลา
ซาล 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๘นักเรียน
เข้าใจจิตตารมณ์ของท่าน
นักบุญยอห์น แบปติสท์
เดอ ลาซาลและแสดงออก
ถึงการมีจิตสาธารณะ 



กลยุทธ์ที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๘.๓ งานช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘.๔ งานช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหาเป็น
รายบุคคล 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนลาซาลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้รอ
โอกาส ร้อยละ๘๕ ตาม
ความเหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนลาซาลได้ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้รอ
โอกาส ตามความเหมาะสม 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารและคณะครู ให้
ความส าคัญในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร้อยละ 
๙๐ ให้มีศักยภาพในการ
เรียนรู้และด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารและคณะครู ให้
ความส าคัญในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้มี
ศักยภาพในการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียน ได้ร่วมบริจาค
สิ่งของตามโอกาสที่เหมาะสม
แก่ผู้ด้อยโอกาสพบว่าการ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๘๘.๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนให้ความช่วยเหลือผู้
ยากไร้และผู้รอโอกาสตามความ
เหมาะสม 
 
เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารและครูได้ให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
และส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขพบว่า
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๓๓ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารและครู ให้ความส าคัญ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ให้มีศักยภาพในการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๗ สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
    ครูและนักเรียนโรงเรียน
ลาซาลร้อยละ ๙๕.๔๒  ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาล
ได้น าความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตและสามารถใช้ชีวิตที่
เหมาะสมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒.โครงการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่กลุ่มสาระ  ต่าง ๆ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถน าความรู้ในด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดการเรียน
การสอน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับความรู้ และน า

ความรู้มาใช้ในการด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
พอเพียง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๕.๓๖
สามารถน าความรู้ในด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
จัดการเรียนการสอน นักเรียน
ได้รับความรู้และมาด าเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
พอเพียง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับความรู้ และน า
ความรู้มาใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเหมาะสมพอเพียง 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓.โครงการจัดแหล่งการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๔.๒๕ มี
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๗ สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔.โครงการสานสัมพันธ์อยู่
อย่างพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรใน
โรงเรียนได้ร่วมสานสัมพันธ์
อยู่อย่างพอเพียง 
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรในโรงเรียนได้
ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในรูปแบบของความ
พอเพียง  
๒.นักเรียนมีลักษณะอยู่
อย่างพอเพียงตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
 ร้อยละ ๙๔.๖๕ ของบุคลากร
ในโรงเรียนได้ร่วมสัมพันธ์อยู่
อย่างพอเพียงและบุคลากรใน
โรงเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบของความ
พอเพียงและนักเรียนมี
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรในโรงเรียนได้ร่วม
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบของความพอเพียง  
๒.นักเรียนมีลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียงตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๘ ช่วยเหลือเยาวชนผู้รอโอกาสทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการระบบดูแล 
ช่วยเหลือ 
๑. งานระเบียนสะสม    
๒. งานให้ค าแนะน าและ 
ช่วยเหลือนักเรียน 
๓. กิจกรรมค้นหาตัวเอง 
๔. งานคัดกรองนักเรียน  
      (SDQ) 
๕. งานส่งเสริมศักยภาพ
ครูแนะแนว 
๖. งานจัดป้ายนิเทศด้าน  
การศึกษา   
๗. งานติดตามผล 
การศึกษาต่อ   
๘. งานจัดหา และมอบทุน  
การศึกษา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕ ขึ นไป   
 
เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
จนสามารถพัฒนาตนเอง 
และเรียนต่อได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
 
  
  
 
 
 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๙๖.๔๗ สามารถเรียน
ต่อได้อย่างมีความสุข   
เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนได้รับการช่วยเหลือจน
สามารถพัฒนาตนเอง และเรียน
ต่อได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
  
  
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๘ 
    ช่วยเหลือเยาวชนผู ้
รอโอกาสทางการศึกษา 



กลยุทธ์ที่ ๑๙ สถานศึกษาส่งเสริมความส าคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส ารวจความ
พึงพอใจในการบริหารการ
จัดการศึกษา 
- งานประชุมผู้ปกครอง 

เชิงปริมาณ                  
๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ร้อยละ ๙๓ พอใจใน
แนวทางการบริหารการจัด
การศึกษาของทางโงเรียน 
๒. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ให้ความร่วมมือและเห็น
ความส าคัญของการบริหาร
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ                  
๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีส่วนร่วมในการจัดการ
บริหารการศึกษา             
๒. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีส่วนร่วมในการประเมิน
การจัดการบริหารการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ  ๙๓.๕๔  ของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพอใจ
ในการบริหารจัดการศึกษาของ
ทางโรงเรียน โดยให้ความ
ร่วมมือ แสดงความคิดเห็น และ
เห็นความส าคัญของการบริหาร
การศึกษาท่ีโรงเรียนด าเนินการ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน แสดง
ความคิดเห็นโดยการประเมิน
การบริหารการศึกษาร่วมกับ
ทางโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์ ทางโรงเรียน
น าข้อมูลและผลการประเมินมา
แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้
เกิดประสิทธิภาพตามความ
ประสงค์ท่ีต้องการร่วมกัน 
 

มาตรฐานที่ ๑๙ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๙.๑ 
สถานศึกษาสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์
เก่าในการร่วมมือในการ
พัฒนาการศึกษา 

๒.โครงการสานสัมพันธ์อยู่
อย่างพอเพียง 
- ธนาคารโรงเรียน 
- กิจกรรมฐานเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เชิงปริมาณ                  
๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนร้อยละ ๙๓ มีความรู้ 
หลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ร้อยละ ๙๓  เห็นความ 
ส าคัญของการส่งเสริมความ
พอเพียง      
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๙๓.๙๒  ของนักเรียน 
ผู้ปกครองชุมชนมีความเข้าใจ
และร่วมใจกันน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจของความ
พอเพียงไปปฏิบัติเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่
อย่างพอเพียงอย่างมีความสุข 
 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๙ สถานศึกษาส่งเสริมความส าคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 เชิงคณุภาพ                    
๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีความรู้และเข้าใจ
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                          
๒. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง                       

เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน น า
ความรู้ แนวทาง โครงการ ของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
อย่างมีความสุขบนพื นฐานของ
ความพอเพียง 

 

๓.โครงการลาซาลสาน
สัมพันธ์แบ่งปันน  าใจ 
-กิจกรรมสืบสานประเพณี
ด้านชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
-กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันภายในและ
ภายนอก                         
-  กิจกรรมลาซาลแฟมีลี่ 
แรลลี่                       - 
กิจกรรมลาซาลเลี่ยนแฟร์ 
- งานจัดป้ายนิเทศความรู้
สู่ชุมชน 

เชิงปริมาณ                   
๑. โรงเรียน บ้าน ชุมชน 
ร้อยละ ๙๓ มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ส่งผลต่อ
สถานศึกษา                         
๒. โรงเรียน บ้าน ชุมชน 
ร้อยละ ๙๓  มีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือสังคม 
เชิงคุณภาพ                                   

๑. มีการให้ความร่วมมือใน

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

บ้าน ชุมชน อันจะสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

สถานศึกษา                              

๒. ผู้ปกครอง ชุมชน ให้

ความร่วมมือกับโรงเรียนใน

การเข้าร่วมกิจกรรม และ

ช่วยเหลือสังคมด้วยความ

เต็มใจ          

  

เชิงปริมาณ                                 
ร้อยละ ๙๔.๕๐ ของผู้ปกครอง 
ชุมชนและโรงเรียนได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน
โรงเรียนและชุมชนที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
ปลูกฝังความรักสามัคคี 
เสียสละและแบ่งปัน 
เชิงคุณภาพ  
 โรงเรียน บ้าน ชุมชน และ
สังคมท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีการ
ด าเนินการร่วมมือกันในการจัด
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ น 
เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความยินดี
และเต็มใจ  ให้ข้อเสนอแนะ
และแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการ
จัดกิจกรรมด้านต่างๆของทาง
โรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ และ
ค านึงถึงประโยชน์ร่วมกัน                                

มาตรฐานที่ ๑๙ 
ตัวบ่งชี ที่  ๑๙.๒ 
สถานศึกษาร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน 



กลยุทธ์ที่ ๑๙ สถานศึกษาส่งเสริมความส าคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการแลกเปลี่ยน
ความรู้สู่ชุมชน 
- กิจกรรมภูมิปัญญาให้
ความรู้ 
- กิกรรมพัฒนาศักยภาพ 
การอบรม สัมมนาต่างๆ 
 

เชิงปริมาณ                  
๑. บุคลากรโรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
ร้อยละ ๙๓                  
๒. บุคลากรโรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญา
ความรู้กับชุมชน หรือได้รับ
การอบรม สัมมนาอย่าง
ต่อเนื่องจากสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความรู้สู่ตนเอง
และชุมชน ร้อยละ ๙๓เชิง
คุณภาพ                     
 ๑. มีการให้ความ ร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
อบรมสัมมนาของบุคลากร
ภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือเป็นการส่งเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้ของ
ตนเองและองค์กร          
๒. แลกเปลี่ยนความรู้กับ
ชุมชน และภูมิปัญญาความรู้
ทั งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือเป็นการ
สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๙๔.๔๕ ของบุคลากร
เข้าอบรมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอกและน าความรู้มาขยาย
ผลกับบุลากรภายในองค์กร 
เป็นการพัฒนาศักยภาพ  มีการ
แลกเปลี่ยนและเรียนกับชุมชน 
องค์กรที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรได้เข้าร่วม อบรม
สัมมนากับหน่วยงานภายนอกที่
มีศักยภาพในการพัฒนาทั ง
ทางด้านความรู้เพ่ือนน ามา
พัฒนาการเรียนการสอน การ
อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมมี
การน าความรู้มาขยายผลกับ
บุคลากรในองค์กรและน า
ความรู้เผยแพร่สู่ชุมชนเป็นการ
สร้างบรรยากาศที่ดีและสร้าง
องค์ความรู้ร่วมกัน 

 

มาตรฐานที่ ๑๙  ตัวบ่งชี ที่ 
๑๙.๓    มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 
ครอบครัว ชุมชนองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 



กลยุทธ์ที่ ๑๙ สถานศึกษาส่งเสริมความส าคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕.โครงการบริการสถานที่
เพ่ือชุมชน และสังคม 
 

เชิงปริมาณ                  
๑. ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
และองค์กรภายนอก ร้อยละ
๙๓ สามารถใช้สถานที่ของ
สถานศึกษาได้อย่างเหมาะ 
สมและเกิดประโยชน์อันเป็น
แนวทางในการร่วมมือกันใน
การพัฒนาสถานศึกษา      
๒. ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
และองค์กรที่เก่ียวข้องร้อย
ละ ๙๓ พอใจในบริการที่
สถานศึกษาเปิดให้เข้าใช้
สถานที่ 
เชิงคุณภาพ                  
๑. ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
และองค์การภายนอก
สามารถใช้สถานที่ของ
สถานศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม และเกิด
ประโยชน์สูงสุดส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้
สถานที่ตามภาระงานนั นๆ
๒. ชุมชนและสถานศึกษา
เกิดเกิดความสัมพันธ์ร่วมมือ
ช่วยเหลือในลักษณะต่างๆ
เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ                   
ร้อยละ ๙๖.๐๐ ของชุมชน 
สังคม หรือหน่วยงานภายนอก
ได้เข้ามาใช้สถานที่ในการท า
กิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ 
ต่อการศึกษา และสังคม เช่น
การเข้าสัมมนางานทางด้าน
การศึกษาและการศาสนา การ
แข่งขันกีฬากระชับ
ความสัมพันธ์ ใช้สถานที่ส าหรับ
จัดงานบวช และงานมงคล
สมรสเป็นต้น  
 
เชิงคุณภาพ                                                                                                       
 ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
องค์กรภายนอกเข้ามาติดต่อขอ
ใช้บริการสถานที่และได้รับการ
ต้อนรับการบริการเป็นอย่างดี
ได้รับการอ านวยความสะดวก
ทางด้านสถานที่และอุปกรณ์
ต่างๆในการใช้งาน เป็นที่
ประทับใจและพอใจกับผู้มาใช้
สถานที่เป็นอย่างยิ่ง          

มาตรฐานที่ ๑๙  ตัวบ่งชี ที่  
๑๙.๒ สถานศึกษาร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน  
 



กลยุทธ์ที่ ๒๐    พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียน และงานพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นมาตรฐาน  
  และทันต่อการให้บริการ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ระบบงานด้านธุรการ-
การเงินของโรงเรียน 
๑.๑ งานส ารวจและ
ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตให้สามารถ
ใช้ได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
๑.๒ งานส ารวจและ
ปรับปรุง Wifi ให้ใช้งานได้
ทุกจุดบริการ 
๑.๓ งานพัฒนาทะเบียน
และปรับฐานข้อมูล
นักเรียนประจ าปีด้วย
ความถูกต้องรวดเร็ว 
๑.๔ งานปรับปรุงเว็บไซต์
ของโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
ให้บริการทางการศึกษา 
๑.๕ งานการท าบัญชีของ
โรงเรียนโดยใช้โปรแกรม
ของ สช. 
๑.๖ งานติดตามการใช้
งบประมาณให้ตรงตาม
แผนงาน 
๑.๗ งานพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับงานพัสดุ
ครุภัณฑ์ 
 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนมีการจัดการ
ด้านธุรการ-การเงินให้เป็นไป
ตามเป้าหมายตามแผนพัฒนา
ของโรงเรียน ร้อยละ ๙๒.๐๔ 
 
เชิงคุณภาพ 
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานในฝ่ายธุรการ-
การเงิน มีความรู้ความเข้าใจใน
ขอบข่ายของงานที่ตน
รับผิดชอบและปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 

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

 


