


 

 
 

ค ำน ำ 

 
 โรงเรียนลาซาล แบ่งการบริหารงานตามโครงสร้างทั้ งหมดเป็น   ๖  ฝ่าย อันประกอบด้วย  
๑. ฝ่ายวิชาการ  ๒. ฝ่ายบริการ - แนะแนว  ๓. ฝ่ายกิจการนักเรียน  ๔. ฝ่ายบุคลากร  ๕. ฝ่ายธุรการ – การเงิน 
และ ๖. ฝ่ายส านักอธิการ   ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานส าคัญๆ อีก ๔ หน่วยงานคือ  งานการบริหารจัดการ     
งานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน (อาคารสถานที่) งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  งานสัมพันธ์ชุมชน  
และงานอภิบาล    ซึ่งการบริหารงานของทุกฝ่ายได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
และตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและทางโรงเรียนได้มีการเพ่ิมเติมมาตรฐานของโรงเรียน อีก ๕ มาตรฐาน ทั้งนี้
เพ่ือต้องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
 บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนต่างตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จึงได้เขียนรายงานประเมินตนเอง (รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา)  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
และหน่วยงานต้นสังกัด  และสาธารณชนรับทราบพร้อมทั้งได้สรุปผลการประเมินเพ่ือหาแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไป 
  
 
                            นางสาวพวงรัตน์    อบเชย 
                (หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 
                                       ผู้รายงาน 
 
      
      ........................................ 
       นายวิรัตน์      ค าเจริญ 
   (ผู้อ านวยการโรงเรียนลาซาล) 
         ผู้พิจารณาเห็นชอบ 
 



สารบัญ  
 

         หน้า 
บทที่   ๑   ข้อมูลพื้นฐาน                ๑ 

๑. ข้อมูลทั่วไป ๒ 
    -แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ๒ 
    -วิสัยทัศน์ ปรัชญา ค าขวัญ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ๓ 
    -เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ๔ 
    -พันธกิจ  ๕ 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร ๖ 
๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ๖ 
    ๓.๑ ที่ตั้ง  ๖ 
    ๓.๒ ลักษณะของโรงเรียน ๖ 
    ๓.๓ ระดับท่ีเปิดสอน ๖ 
    ๓.๔ จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ ๖ 
    ๓.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ ๗ 
    ๓.๖ จ านวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ ๗ 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร ๑๗ 
     ๔.๑ จ านวนบุคลากรจ าแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุและประสบการณ์ ๑๗ 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ ๑๗ 
๖. ข้อมูลงบประมาณ ๑๘ 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๑๘ 
๘. โอกาสและข้อจ ากัดของสถานศึกษา ๑๙ 
๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
       ระดับการศึกษาปฐมวัย ๒๑ 
           แผนการจัดประสบการณ์ (กิจกรรมประจ าวัน) ๒๒ 
       โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา ๒๓ 
    แผนการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๔ 
    แผนการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๕ 
    แผนการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๖ 
    แผนการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๗ 
    แผนการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๘ 
    แผนการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๙ 
 
 



     โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๓๐ 
   แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๑ 
   แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒ 
   แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๓ 
    โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ๓๔ 
   แผนการเรียนวิทย์-คณิต ม.๔ ๓๕ 
   แผนการเรียนวิทย์-คณิต ม.๕ ๓๖ 
   แผนการเรียนวิทย์-คณิต ม.๖ ๓๗ 
    โครงสร้างแผนการเรียน ศิลป์-ค านวณ  ๓๘
   แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ ม.๔ ๓๙ 
     แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ ม.๕ ๔๐      
          แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ ม.๖ ๔๑ 
     โครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียน ศิลป์-ภาษา ๔๒ 
       แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา ม.๔ ๔๔ 
   แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา ม.๕ ๔๕ 
    แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา ม.๖ ๔๖ 
๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔๗ 
๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา (๒๕๕๙)  
 ๑๑.๑ โรงเรียน ๕๓ 
 ๑๑.๒ คร ู ๕๓ 
 ๑๑.๓ นักเรียน ๕๔ 
๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 ๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย ๖๒ 
 ๑๒.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๖๓ 
๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
      รอบสาม บทสรุปส าหรับผู้บริหารของ สมศ.  
 ๑๓.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย ๖๕ 
 ๑๓.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๖๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บทที่  ๒   แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
๑.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการของสถานศึกษา  
     - ระดับการศึกษาปฐมวัย  ๗๑ 
     - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๗๒ 
๒.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
     - ระดับการศึกษาปฐมวัย ๗๘ 
     - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๗๘ 
๓.  การด าเนินงานตามเป้าหมาย (กลยุทธ์) ของสถานศึกษา  
     - การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา/ระดับการศึกษาปฐมวัย  

เป้าหมายที่  ๑   ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ๘๐ 
เป้าหมายที่  ๒   ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๘๒ 
เป้าหมายที่  ๓   ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๘๔ 
เป้าหมายที่  ๔   ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๘๖ 
เป้าหมายที่  ๕   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๘๘ 
เป้าหมายที่  ๖   ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ๙๐                        
                     ประสิทธิผล 
เป้าหมายที่  ๗   แนวการจัดการศึกษา ๙๓ 
เป้าหมายที่  ๘   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด  ๙๕ 
                    ในกฎกระทรวง 
เป้าหมายที่  ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา เป็นสังคมแห่ง ๙๖ 
                   การเรียนรู้ 
เป้าหมายที่  ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้น ๙๘ 
                    ของการศึกษาปฐมวัย 
เป้าหมายที่  ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยก ๙๙ 
                     ระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

     - การด าเนินงานตามเป้าหมาย/กลยุทธ์ ของสถานศึกษา/ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          เป้าหมายที่  ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดแีละมีสุนทรียภาพ ๑๐๑ 
   เป้าหมายที่  ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐๔ 
   เป้าหมายที่  ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้           ๑๐๗ 
    และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   เป้าหมายที่  ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์   ๑๑๑ 
    ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
   เป้าหมายที่  ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๑๑๙ 
   เป้าหมายที่  ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน ๑๒๓ 
    ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 



  เป้าหมายที่  ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๒๘ 
  เป้าหมายที่  ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ๑๓๘ 
    และเกิดประสิทธิผล 
  เป้าหมายที่  ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท ๑๔๗ 

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล         
         เป้าหมายที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  ๑๔๙ 
    และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
 เป้าหมายที่  ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ๑๖๑ 
    ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  เป้าหมายที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม ๑๖๖ 
    ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
  เป้าหมายที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา ๑๗๑ 
    เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าหมายที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา        ๑๗๔ 
    และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

  เป้าหมายที่ ๑๕ มีการจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ๑๗๖ 
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพท่ีสูงขึ้น 

  เป้าหมายที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดล ซาล ๑๘๒ 
  เป้าหมายที่ ๑๗ สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๙๗ 
  เป้าหมายที่ ๑๘ ช่วยเหลือเยาวชนผู้รอโอกาสทางการศึกษา ๒๐๑ 
         เป้าหมายที่ ๑๙ สถานศึกษาส่งเสริมความส าคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา ๑๙๗ 
                             การศึกษา  
         เป้าหมายที่ ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียนและงานพัสดุครุภัณฑ์  ๒๐๗ 

                   ให้เป็นมาตรฐานและทันต่อการให้บริการ 
 
บทที่  ๓  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา ๒๐๘ 
 ๑.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย (กลยุทธ์ที่ ๑ - ๑๑) ๒๐๘ 
 ๑.๒  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กลยุทธ์ที่ ๑ – ๒๐) ๒๓๖ 
๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 ๒.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย     
        มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๓๓ 
   มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๓๔๑ 
   มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๓๕๑ 
   มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๓๕๒ 
   มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๓๕๓ 



 ๒.๒  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๕๖ 
   มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๓๗๑ 
   มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๓๘๕ 
   มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๓๘๖ 
   มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๓๘๗ 
 ๒.๓  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   การรายงานการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ ๔๐๙ 
   ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๔๐๙ 
   ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๔๒๑ 
   ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๔๓๗ 
   ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๔๓๘ 
   ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๔๔๐ 
  
๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  
 ๓.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย   ๔๕๒ 
 ๓.๒  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๔๕๓ 
 
๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๔.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย (ผลการพัฒนาเด็ก อ.๑-อ.๓) ๔๕๔ 
 ๔.๒  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๔๕๕ 
                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑    ๔๕๕ 
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒    ๔๕๕ 
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓    ๔๕๖ 
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    ๔๕๖ 
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕    ๔๕๗ 
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    ๔๕๗ 
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     ๔๕๘ 
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒    ๔๕๙ 
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓    ๔๖๐ 
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุม่สาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔    ๔๖๑ 
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕    ๔๖๓ 
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖     ๔๖๕ 
 
 



  ๔.๓   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๔๖๗ 
        ๔.๔   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๔๖๘ 
        ๔.๕   ผลการประเมินการอา่นคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ๔๖๙ 
        ๔.๖   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๗๑ 
        ๔.๗   ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน ๔๗๑ 

 
 

 บทที่  ๔  สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
๑. สรุปผลการด าเนินการในภาพรวม ๔๗๓ 
 ๑.๑ จุดเด่นของสถานศึกษา ๔๗๓ 
 ๑.๒ จุดที่ควรพัฒนา ๔๗๗ 
 ๑.๓ แนวทางการพัฒนาในอนาคต ๔๘๐ 
 ๑.๔ ความต้องการและความช่วยเหลือ ๔๘๔
  

๒. ระดับการศึกษาปฐมวัย ๔๘๖  
    ๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔๘๗ 
          จุดควรพัฒนา  
    - มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๔๘๗ 
    - มาตรฐานด้านจัดการศึกษา ๔๙๐ 
    - มาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ ๔๙๒ 
    - มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๔๙๒ 
    - มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๔๙๒ 
    - มาตรฐานด้านเพิ่มเติมของสถานศึกษา ๔๙๒ 
๓. แผนพัฒนาสถานศึกษา (สรุปจากแผนงานฝ่าย)  
  ๓.๑ แผนงานฝ่ายบริการ/แนะแนว ๔๙๔ 
  ๓.๒ แผนงานฝ่ายกิจการนักเรียน ๔๙๔ 
         ๓.๓ แผนงานฝ่ายวิชาการ ๔๙๕ 
     ๓.๔ แผนงานฝ่ายบุคลากร ๔๙๗ 
         ๓.๕ แผนงานฝ่ายการบริหารจัดการ ๔๙๘ 
  ๓.๖ แผนงานฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ๔๙๘ 
  ๓.๔.๗ แผนงานฝ่ายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๔๙๘ 
  ๓.๔.๘ แผนงานฝ่ายอภิบาล ๔๙๙ 
  ๓.๔.๙ แผนงานฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน ๔๙๙ 
  ๓.๔.๑๐ แผนงานฝ่ายธุรการ – การเงิน ๕๐๐ 
 

 ๔. ความต้องการและความช่วยเหลือจากรัฐบาล ๕๐๑ 
       สรุปนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐ  



บทท่ี ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนลาซาล   ตั้งอยู่เลขท่ี   ๗๕๒ ถนนลาซาล    แขวงบางนา  เขตบางนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๖๐ โทร ๐-๒๓๙๓-๓๕๑๐ , ๐-๒๓๙๓-๖๑๓๗  โทรสาร ๐-๒๗๔๘-๖๘๕๕   
E-mail address : Webmaster@lasalleschool.ac.th สังกัด ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เปิดท าการสอนตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๑.๒ ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนลาซาลเป็นโรงเรียนคาทอลิกของมูลนิธิลาซาล ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๐๖ ในนามมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมี นายชิน บุญยานันทน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต 
ภราดาไมเคิล พิเอเลต์ เป็นอธิการ นายยงยุทธ โชติรวี เป็นผู้จัดการ และนายชิน ประกอบกิจ เป็นครูใหญ่ 
 เริ่มแรกโรงเรียนลาซาล เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย
ล้วน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งหมด ๓๔๒ คน ครู ๑๑ คน และคณะ
ภราดา ๔ ท่าน มีอาคารเรียน ๑ หลัง เป็นอาคารตึก ๔ ชั้น 
 ปัจจุบันโรงเรียนลาซาล เปิดท าการสอน ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผู้บริหารครู
และบุคลากรทางศึกษา ๒๖๘ คน มีจ านวนนักเรียน ๕,๐๕๗ คน มีเนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา ประกอบด้วย
อาคาร ๕ ชั้น ๑ หลัง อาคาร ๔ ชั้น ๓ หลัง อาคาร ๓ ชั้น ๑ หลัง อาคารชั้นเดียว ๑ หลัง หอประชุมใหญ่ ๑ หลัง สระ
ว่ายน้ า ๑ สระ และห้องประกอบต่าง ๆ เช่น ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้อง Sound lab และ ห้องประชุม  
Kan Mini Hall 
 

แผนที่โรงเรียนลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ค าขวัญ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   
เป้าหมาย พันธกิจและนโยบายของโรงเรียน 

 

 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณธรรม พร้อมน าระเบียบวินัย  

ห่างไกลยาเสพติด ร่วมคิดกับชุมชน อยู่บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง 
 

ปรัชญา 
“คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูและนักเรียนเป็นส าคัญ” 

 
 

ค าขวัญ 
“มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กิจกรรมก้าวหน้า  รักษาคุณธรรม  มีจิตส านึกทางสังคม” 

 
 

อัตลักษณ์โรงเรียนลาซาล 
“ ใฝ่เรียนรู้ คู่จิตส านึกทางสังคม ” 

 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนลาซาล 
เด็กมีสุนทรีย์ทางด้านศิลปะ  และการกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

 เป้าหมายที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุขภาพจิตที่ดี (บริการแนะแนว) 
 เป้าหมายที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (กิจการนักเรียน) 

เป้าหมายที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(วิชาการ) 

เป้าหมายที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล (วิชาการ) 

เป้าหมายที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (วิชาการ) 
เป้าหมายที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดี

ต่ออาชีพสุจริต (วิชาการ) 
เป้าหมายที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (บุคลากร) 

 เป้าหมายที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (บริหาร) 
เป้าหมายที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (บริหาร) 
เป้าหมายที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

อย่างรอบด้าน (วิชาการ) 
เป้าหมายที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

(ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน) 
เป้าหมายที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

(ประกันคุณภาพ) 
เป้าหมายที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (วิชาการ) 
เป้าหมายที่ ๑๔ พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

(กิจการนักเรียน) 
เป้าหมายที่ ๑๕ มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพที่สูงขึ้น (วิชาการ) 
 เป้าหมายที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามเจตนารมณ์ของท่านนักบุญยวง (อภิบาล) 

เป้าหมายที่ ๑๗ สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(วิชาการ) 
เป้าหมายที่ ๑๘ ช่วยเหลือเยาวชนผู้ขอโอกาสทางการศึกษา (บริการแนะแนว) 
เป้าหมายที่ ๑๙ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองศิษย์เก่าและชุมชน 

 (สัมพันธ์ชุมชน) 
เป้าหมายที่ ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียนและงานพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็น 

มาตรฐานและทันต่อการให้บริการ (ธุรการ-การเงิน) 
 
 
 



พันธกิจ 
๑.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเต็มศักยภาพในทุกกลุ่มสาระ มีนิสัยรักการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และการ

เขียน มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ (วิชาการ) 
๒. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ และความเหมาะสมกับท้องถิ่น มุ่งสู่

ความมีทักษะและความช านาญในวิชาชีพพ้ืนฐาน มีการจัดระบบด้านการวัดผลประเมินการเรียน อย่างมีระบบ 
(วิชาการ) 

๓.  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้ จักความพอเพียง รักประชาธิปไตย ไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุขต่างๆ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และมีจิตอาสา (กิจการนักเรียน) 

๔. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการสอน เน้นการสอนที่เป็นกระบวนการ  
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยในการสอน (บุคลากร) 

๕. พัฒนาบุคลากรครูให้มีวุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
มีจิตส านึกและค่านิยมในการท างานที่ดี (บุคลากร) 

๖. ส่งเสริมให้ครูมีจิตตารมณ์ตามค าสอนของท่าน น.ยวง เดอ ลาซาล เพื่อน ามาจัดการเรียนการสอน    
      (บริหาร/ส านักอธิการ) 
๗. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา และ

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (บริหาร/ส านักอธิการ) 
๘. พัฒนาระบบการบริการ การแนะแนว ระบบการดูแลช่วยเหลือ ระบบสุขอนามัยในโรงเรียน และช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา (บริการ แนะแนว) 
๙. พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้  ห้องประกอบ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียน   

เป็นส าคัญ (ทรัพยากรฯ) 
๑๐. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โรงเรียน การมีส่วนร่วมและสนับสนุนของชุมชนในการจัดการศึกษา และการบริการ

ข้อมูลทีด่ีของโรงเรียน (สัมพันธ์ชุมชน) 
๑๑. พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการมีพ้ืนฐานที่ดีที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

(ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 
๑๒. ส่งเสริมระบบการก ากับติดตาม สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในองค์กรเพ่ือการพัฒนางานอย่าง

ต่อเนื่อง (ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 
๑๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน ให้เป็นมาตรฐานและทันต่อการให้บริการ  
      (ธุรการ การเงิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน    

     ๑) นายวิรัตน์  ค าเจริญ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๒๒-๗๖๗๙  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๒๖  
จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  ๓๖  ปี   
 ๒.๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๑  คน 
      ๑) นายเดโชชัย  ไทยวิรัช  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  
๐๘๑- ๙๓๗-๔๕๘๔  รับผิดชอบ ฝ่ายบุคลากร 
  
๓.  ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙) 
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น    ๕,๐๕๗   คน    จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
๓.๑ ที่ตั้ง     กทม.    ภูมิภาค 
๓.๒ ลักษณะของโรงเรียน 
  สามัญทั่วไป   สามัญศึกษาและ EP   EP   อิสลามศึกษา 
  การกุศล   การสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด 
๓.๓ ระดับท่ีเปิดสอน 
   ปฐมวัย     ปฐมวัย-ประถมศึกษา    ปฐมวัย-ม.ต้น 
   ปฐมวัย-ม.ปลาย    ประถมศึกษา     ประถมศึกษา-ม.ต้น 
   ประถมศึกษา-ม.ปลาย   ม.ต้น      ม.ต้น-ม.ปลาย 
   ม.ปลาย     อ่ืนๆ 
 
๓.๔  จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 
เตรียมอนุบาล     
อนุบาล ๑๘    
ประถม ๑-๖ ๕๑    
มัธยมต้น ๒๖    
มัธยมปลาย ๑๕    

รวม ๑๑๐    
 

 
 
 
 



 
๓.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร /โครงการและเพศ 

หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น 

จ านวนผู้เรียน 
ไทย EP อิสลาม รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
เตรียมอนุบาล          
อนุบาล ๓๙๗ ๓๒๓     ๓๙๗ ๓๒๓ ๗๒๐ 
ประถม ๑-๖ ๑,๓๐๔ ๑,๑๑๘     ๑,๓๐๔ ๑,๑๑๘ ๒,๔๒๒ 
มัธยมต้น ๖๗๒ ๔๘๑     ๖๗๒ ๔๘๑ ๑,๑๕๓ 
มัธยมปลาย ๔๐๐ ๓๔๗     ๔๐๐ ๓๔๗ ๗๔๗ 

รวม ๒,๗๗๓ ๒,๒๖๙     ๒,๗๗๓ ๒,๒๖๙ ๕,๐๔๒ 
         ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙ 

๓.๖  จ านวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

รายการ 
จ านวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องเรยีนรว่ม - - - - - - 
๒. ผู้เรียนท่ีมภีาวะทุพโภชนาการ - - - - - - 
๓. ผู้เรียนปญัญาเลิศ        
    ๓.๑ คณิตศาสตร ์ - ๙๕๗ ๓๙๖ ๒๕๗ ๑,๖๑๐  ๓๗.๒๕ 
    ๓.๒ วิทยาศาสตร ์ - ๑,๐๘๑ ๑๖๑ ๗๕๖ ๑,๙๙๘ ๔๖.๒๓ 
    ๓.๓ ภาษาไทย - ๙๕๘ ๓๓๓ ๒๙๘ ๑,๕๘๙ ๓๖.๗๗ 
    ๓.๔ ภาษาอังกฤษ - ๕๙๒ ๓๔๖ ๒๑๕ ๑,๑๕๓ ๒๖.๖๘ 
    ๓.๖ ศิลปะ / นาฏศลิป์/ดนตร ี - ๑,๒๙๐ ๙๑๑ ๖๕๑ ๒,๘๕๒ ๖๕.๙๙ 
    ๓.๗ พลศึกษา - ๑,๗๗๓ ๙๙๓ ๑,๑๗๕ ๓,๙๔๑ ๙๑.๑๘ 
๔. ผู้เรียนท่ีต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ       
    ๔.๑ ยากจน ๓๕ ๖๔ ๒๐ ๔๕ ๑๖๔ ๓.๗๙ 
    ๔.๒ ด้อยโอกาส - - - - - - 
    ๔.๓ อื่นๆ (ระบุ) - - - - - - 
๕. ผู้เรียนซ้ าช้ัน - - - - - - 
๖. ผู้เรียนท่ีขาดเรียนมากกว่าร้อยละ ๕ ของเวลาเรียน 
(วัน) ตลอดปีการศึกษา 

-      

๗. ผู้เรียนลาออกกลางคัน ๕ ๑๑ ๑๐ ๖ ๓๒ ๐.๖๓ 
๘. ผู้เรียนท่ีท าช่ือเสียงให้กับโรงเรยีน ๓ ๑๐๖ ๑๔ ๖ ๑๒๙ ๒.๕๕ 
๙. ผู้เรียนท่ีอยู่ในภาวะเสีย่ง       
    ๙.๑ เอดส ์ - - - - - - 
    ๙.๒ ยาเสพติดประเภทบุหรี ่ - - ๕ ๓ ๘ ๐.๑๖ 
    ๙.๓ ความรุนแรง (ชกต่อย) - - - - - - 
    ๙.๔ พฤติกรรมก้าวร้าวตามค าวินิจฉัยของแพทย ์ - - - - - - 

 



๓.๗   จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 

         เสริมสุขภาพ (สสส.) ๔,๓๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗ 

๓.๘   จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๓,๖๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๖ 
๓.๙   จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๑๐ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ๔,๐๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๔ 
๓.๑๑ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๓,๙๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๓ 
๓.๑๒ จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ ๓,๙๕๘ คน  
         คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๘ 
๓.๑๓ จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  
         ๔,๓๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑๔ จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
         ๔,๓๒๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑๕ จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมที่ก าหนดในหลักสูตร 
         สถานศึกษา ๔,๓๒๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑๖  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  อ.๓ จ านวน   ๒๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
  ป.๖ จ านวน  ๓๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
  ม.๓ จ านวน  ๓๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
  ม.๖ จ านวน  ๒๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
๓.๑๗  อัตตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑:๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร  
เป็นไฟล์ Excel  นะคะ 

ชื่อไฟล์ว่า ข้อมูลครู ปี ๕๙ 
มีอยู่ ๙ หน้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. ข้อมูลบุคลากร 
 ๔.๑ จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์ 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) 

อายุเฉลี่ย 
(ปี) 

ประสบการณ์
ในต าแหน่ง 
(เฉลี่ย)(ปี) 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่า 
ป.ตร ี

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ        
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ        
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ        
ผู้จัดการและผู้อ านวยการ        
ผู้รับใบอนุญาต ๑     ๕๙ ๑ 
ผู้จัดการ  ๑    ๖๘ ๔๑ 
ผู้อ านวยการ ๑     ๕๖ ๓๖ 
รองผู้อ านวยการ ๑     ๖๓ ๓๘ 
ครู (บรรจุ) ๔๗ ๑๖๕ ๑๑ ๑๗๘ ๒๓ ๔๔ ๑๔.๙๙ 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) ๑๗ ๒๓ ๔ ๒๔ ๒ ๓๐ ๓ 
ครูต่างประเทศ ๓ ๙ ๑ ๑๐ ๑ ๓๗ ๔.๕๘ 
พี่เลี้ยง        
บุคลากรทางการศึกษา ๔ ๖ ๕ ๕  ๓๗ ๖ 
นักการภารโรง ๑๒ ๒๒ ๓๔   ๔๕ ๑๔ 
คนขับรถ        
ยามรักษาความปลอดภัย ๕       
อื่นๆ(ระบุ...............................)        

 
   จ านวนที่สอนวิชาตรงเอก  ๑๙๙  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๔.๒๕ 
   จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๖๙  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๗๕ 

        ข้อมูลวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 
  
 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 อาคารเรียนจ านวน ๖ หลัง  ห้องประกอบจ านวน ๕๔ ห้อง   ห้องน้ า/ส้วม ๑๒๙ ห้อง    สระว่ายน้ า ๑ สระ   
สนามเด็กเล่น ๑ สนาม   สนามฟุตบอล ๑ สนาม   สนามบาสเก็ตบอล ๑ สนาม   สนามแชร์บอล ๑ สนาม    
สนามฟุตซอล ๑ สนาม ห้องประชุม ๔ ห้อง 
 
 
 
 
 



๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ  (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินอุดหนุนรายหัว ๕๕,๘๒๖,๙๒๓.๗๖ จ่ายเงินเดือนครู/ค่าจ้าง ๔๙,๘๔๑,๘๓๔.๐๐ 
  พัฒนาครู ๒๙๙,๒๕๔.๔๙ 
  พัฒนาคุณภาพการจัดเรียน 

การสอน 
๖,๒๙๑,๔๖๒.๗๗ 

ปรับเงินอุดหนุนสมทบเงิน 
เดือนครู ธ.ค. ๒๕๕๗- ก.ย. 
๒๕๕๙ 

๒,๗๑๙,๘๘๗.๕๐ ปรับเงินอุดหนุนสมทบเงิน 
เดือนครู ธ.ค. ๒๕๕๗- ก.ย. 
๒๕๕๙ 

๒,๑๑๔,๒๖๐.๐๐ 

นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ 

๑๐,๗๖๕,๓๗๔,.๐๐ ค่าหนังสือเรียน ๓,๖๕๙,๔๑๙.๐๐ 

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 ค่าอุปกรณ์การเรียน ๑,๙๑๙,๕๑๐.๐๐ 

  ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๑,๙๘๖,๓๕๐.๐๐ 
  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓,๒๐๐,๐๙๕.๐๐ 
เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ๕,๗๒๕,๗๒๐.๐๐ ค่านม ยู.เอส.ที.๒๐๐ ซีซี และนม

พาสเจอร์ไรส์ ๒๐๐ ซีซี 
๕,๗๒๕,๗๒๐.๐๐ 

รวมรายรับ ๗๕,๐๓๗,๙๐๕.๒๖ รวมรายจ่าย ๗๕,๐๓๗,๙๐๕.๒๖ 
 

 
งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง          คิดเป็นร้อยละ    ๘๙.๘๒      ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      คิดเป็นร้อยละ     ๑๐.๑๘      ของรายรับ 
 

 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๗.๑ อาชีพหลักของชุมชน คือ 
   รับราชการ     ค้าขาย    เกษตรกร 
   รับจ้าง     ไม่มีอาชีพ    อ่ืนๆ (ระบุ...................) 
๗.๒  ศาสนาที่ชุมชนนับถือ คือ 
    พุทธ     คริสต์   อิสลาม 
    ฮินดู     ซิกข ์    อ่ืนๆ  (ระบุ...................) 
๗.๓ อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่ คือ   
   รับราชการ     ค้าขาย    เกษตรกร 
   รับจ้าง     ไม่มีอาชีพ    อ่ืนๆ  (ระบุ...................) 
 
 



๗.๔ ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ 
    พุทธ     คริสต์   อิสลาม 
    ฮินดู     ซิกข ์    อ่ืนๆ  (ระบุ...................) 
๗.๕  รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  มากกว่า  ๓๐๐,๐๐๐   บาท/ปี  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา 
       ระดับปริญญาตรี 
๘.  โอกาสและข้อจ ากัดของสถานศึกษา 

๘.๑ โอกาส / จุดแข็ง ( เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้ ) 
  ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ เช่น แหล่งโบราณสถาน / โบราณวัตถุ  
      สถานที่ท่องเที่ยว 

      ตั้งอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานที่ราชการ / โรงพยาบาล / หน่วยงานอื่นๆ 
  ปลอดภัยต่อยาเสพติด / แหล่งเริงรมย์ / แห่งการพนันมอมเมาเยาวชน 
  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  สภาพแวดล้อมดี / ปลอดโปร่ง / ไม่แออัด / บรรยากาศร่มรื่น 
 ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งชุมชน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน / มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  มีวิทยากรในท้องถิ่น / ผู้น าในท้องถิ่นท่ีมีความรู้ 
 ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อบริการชุมชนด้านสุขภาพ / กีฬา / สวัสดิภาพ 
  การคมนาคมสะดวก มีรถรับจ้าง  รถประจ าทางผ่าน 
  มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
  อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น / ใกล้ตลาด / แหล่งชุมชน / ใกล้ห้างสรรพสินค้า 
  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ / เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 
  ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู 
  สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
  ผู้ปกครองมีศรัทธา / ทัศนคติ / ความเชื่อมั่น ที่ดีต่อโรงเรียน 

   ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี ผู้ปกครองเอาใจใส่ 
   เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

  มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
๘.๒ ข้อจ ากัด / จุดอ่อน ( เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้ ) 
            ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
  ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน / โรงเรียนเทศบาล / โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 
   ที่พักอาศัยของผู้เรียนห่างไกลจากโรงเรียน 
   ผู้เรียนมีทักษะการคิด / ตั้งค าถาม / แสวงหาความรู้น้อย 
   งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
   จ านวนผู้เรียนลดลง 
   ทางเข้าโรงเรียนคับแคบท าให้การสัญจรติดขัด 



   ไม่มีห้องประชุมที่รองรับส าหรับคนจ านวนมาก 
   ไม่สามารถขยายการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ 
   โรงเรียนมีขนาดเล็กจึงขาดรายได้น ามาพัฒนา 

  สถานที่บริเวณโรงเรียนคับแคบ เช่น พ้ืนที่การออกก าลังกาย พื้นที่ท ากิจกรรม สนาม 
  อาคารไม่ได้รับการปรับปรุง 
  ขาดแคลนสื่อ / แหล่งการเรียนรู้ ที่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าของผู้เรียน 
  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งอบายมุข / แหล่งมอมเมาเยาวชน 
  ขาดแคลนบุคลากร / ครู / วุฒิทางการศึกษา 
  ครูมีภาระงานอ่ืนนอกจากการสอนมาก 
  ครูไม่ทันเทคโนโลยี 
  โรงเรียนไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย / อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้กับชุมชน 
  ขาดการนิเทศติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ขาดการรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ 
  การท ากิจกรรมของโรงเรียนขึ้นอยู่กับวันหยุดของผู้ปกครอง 
  ขาดความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองไม่เข้าใจหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม 
  การบริหารจัดการไม่คล่องตัว 
  มีการเปลี่ยน / โยกย้ายผู้บริหารบ่อย 
  ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร EP 
  ไม่มีรถรับ – ส่งผู้เรียน 
  ผู้ปกครองมีรายได้น้อย 
  ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบด้านสุขนิสัย คุณธรรม – จริยธรรม 
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
  ผู้เรียนขาดระเบียบวินัย 
  อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลจากความเจริญ / อ าเภอ /แหล่งชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 

โครงสร้างหลักสูตร  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ระดับปฐมวัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัยโรงเรยีนลาซาล เป็นการพัฒนาเด็กอายุ 3 - 5 ปี โดยการส่งเสริมพัฒนาการองคร์วมที่เน้นกระบวนการ ผ่าน

ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยค านึงถึงความแตกต่าง ระหว่าง

บุคคลที่สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมสี่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ เพื่อ    ส่งเสริมให้

เด็กได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

รูปแบบการจดัประสบการณ ์

-  เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง/ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

-  เรียนรู้จากแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย ใน/นอกห้องเรียน 

-  การมีปฏิสมัพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม    

การประเมินผลตามสภาพจริง 

คุณลักษณะตามวัย คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
สาระการเรียนรู ้

ประสบการณ์ส าคัญ 

เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะที่ส าคญัในการสร้างองค์ความรู้โดยผ่าน
รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน 

- พัฒนาการทางด้านร่างกาย  

- พัฒนาการทางด้านอารมณ์ – จิตใจ 

- พัฒนาการทางด้านสังคม  

- พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 

สาระท่ีควรเรียนรู้ 

เรื่องราวรอบตัวเด็กท่ีน ามาปรับเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม 

    - ตัวเด็ก 

    - บุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 

    - ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

ปรัชญาโรงเรียน 

คุณภาพของโรงเรียนข้ึนอยู่กับคณุภาพของครูและนักเรียนเป็นส าคญั 



 
โครงสร้างแผนการจัดประสบการณ์ (กิจกรรมประจ าวัน) 

ระดับปฐมวัย (ส าหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี) 

 

ล าดับที่ กิจกรรมประจ าวัน 
อนุบาลปีที่ ๑ 
ชั่วโมง : วัน 

อนุบาลปีที่ ๒ 
ชั่วโมง : วัน 

อนุบาลปีที่ ๓ 
ชั่วโมง : วัน 

๑ การเคลื่อนไหวและจังหวะ ๒๐ นาท ี ๒๐ นาท ี ๑๐ นาท ี

๒ กิจกรรมสร้างสรรค์ ๓๐ นาท ี ๓๐ นาท ี ๔๐ นาท ี

๓ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ๒๐ นาท ี ๒๐ นาท ี ๔๐ นาท ี

๔ กิจกรรมเสรี ๕๐ นาท ี ๕๐ นาท ี ๕๐ นาท ี

๕ กิจกรรมกลางแจ้ง ๔๐ นาท ี ๔๐ นาท ี ๔๐ นาท ี

๖ เกมการศึกษา ๒๐ นาท ี ๒๐ นาท ี ๓๐ นาท ี

๗ 

ทักษะพ้ืนฐานใน
ชีวิตประจ าวัน 

(การช่วยเหลือตนเองในการ
รับประทานอาหาร  

ดื่มนม สุขอนามัย และ 
การนอนพักผ่อน) 

๒ ชม. ๒ ชม. ๑.๓๐ ชม. 

รวม 
๕ ชม. /วัน ๕ ชม. /วัน ๕ ชม. /วัน 

๑,๐๐๐ ชม./ปี ๑,๐๐๐ ชม./ปี ๑,๐๐๐ ชม./ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนลาซาล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 (ระดับประถมศึกษา) 
 

รายวิชา /  กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) (๘๔๐) (๘๔๐) (๘๔๐) (๘๔๐) (๘๔๐) 
ภาษาไทย  ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์  ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รายวิชา / กิจกรรมเพ่ิมเติม (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) 
หน้าที่พลเมือง   ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติม 

๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้       
- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- กิจกรรมนักเรียน        
  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
  กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
 - กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

 



 
โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ชั่วโมง/ปี 
จ านวน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (  ๘๔๐  ) ( ๒๑ ) 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย   ๒๐๐ ๕ 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๕ 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๒ 
ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๒ 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์   ๔๐ ๑ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา   ๘๐ ๒ 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ   ๘๐ ๒ 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ๔๐ ๑ 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ๔๐ ๑ 

รายวิชาเพิ่มเติม   ( ๔๐ )  

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง  ๑ ๔๐  

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ๘๘๐ ๒๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (  ๑๒๐  ) ( ๔ ) 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   
    ๑.   กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
    ๒.  กิจกรรมนักเรียน     
             ๒.๑   ลูกเสือ -  เนตรนารี   ๓๐ ๑ 
             ๒.๒   ชุมนุม / ชมรม ๔๐ ๑ 
   ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ๑ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี ๑,๐๐๐ ๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ชั่วโมง/ปี 
จ านวน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (  ๘๔๐  ) ( ๒๑ ) 

ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย   ๒๐๐ ๕ 
ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์   ๒๐๐ ๕ 
ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์   ๘๐ ๒ 
ส๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๒ 
ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์   ๔๐ ๑ 
พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา   ๘๐ ๒ 
ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ   ๘๐ ๒ 
ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี   ๔๐ ๑ 
อ๑๒๑๐๑ ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๔๐ ๑ 

รายวิชาเพิ่มเติม    ( ๔๐ )  

ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง  ๒ ๔๐  

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ๘๘๐ ๒๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (  ๑๒๐  ) ( ๔ ) 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   
    ๑.   กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
    ๒.  กิจกรรมนักเรียน     
             ๒.๑   ลูกเสือ -  เนตรนารี   ๓๐ ๑ 
             ๒.๒   ชุมนุม / ชมรม ๔๐ ๑ 
   ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ๑ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี ๑,๐๐๐ ๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ชั่วโมง/ปี 
จ านวน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (  ๘๔๐  ) ( ๒๑ ) 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย   ๒๐๐ ๕ 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์   ๒๐๐ ๕ 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์   ๘๐ ๒ 
ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๒ 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์   ๔๐ ๑ 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา   ๘๐ ๒ 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ   ๘๐ ๒ 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี   ๔๐ ๑ 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ๔๐ ๑ 

รายวิชาเพิ่มเติม    ( ๔๐ )  

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓   ๔๐  

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  ๘๘๐ ๒๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (  ๑๒๐  ) ( ๔ ) 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   
    ๑.   กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
    ๒.  กิจกรรมนักเรียน     
             ๒.๑   ลูกเสือ -  เนตรนารี   ๓๐ ๑ 
             ๒.๒   ชุมนุม / ชมรม ๔๐ ๑ 
   ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ๑ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี ๑,๐๐๐ ๒๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ชั่วโมง/ปี 
จ านวน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (  ๘๔๐  ) ( ๒๑ ) 

ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย   ๑๖๐ ๔ 
ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์   ๑๖๐ ๔ 
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์   ๘๐ ๒ 
ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๒ 
ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์   ๔๐ ๑ 
พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา   ๘๐ ๒ 
ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ   ๘๐ ๒ 
ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี   ๘๐ ๒ 
อ๑๔๑๐๑ ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ๘๐ ๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม    ( ๔๐ )  

ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔   ๔๐  

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ๘๘๐ ๒๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (  ๑๒๐  ) ( ๔ ) 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   
    ๑.   กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
    ๒.  กิจกรรมนักเรียน     
             ๒.๑   ลูกเสือ -  เนตรนารี   ๓๐ ๑ 
             ๒.๒   ชุมนุม / ชมรม ๔๐ ๑ 
   ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ๑ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี ๑,๐๐๐ ๒๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ชั่วโมง/ปี 
จ านวน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (  ๘๔๐  )  ( ๒๑ ) 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย   ๑๖๐ ๔ 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์   ๑๖๐ ๔ 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์   ๘๐ ๒ 
ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา   ๘๐ ๒ 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์   ๔๐ ๑ 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา   ๘๐ ๒ 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ   ๘๐ ๒ 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี   ๘๐ ๒ 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๘๐ ๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม    ( ๔๐ )  

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ ๔๐  

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ๘๘๐ ๒๓ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (  ๑๒๐  ) ( ๔ ) 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   
    ๑.   กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
    ๒.  กิจกรรมนักเรียน     
             ๒.๑   ลูกเสือ -  เนตรนารี   ๓๐ ๑ 
             ๒.๒   ชุมนุม / ชมรม ๔๐ ๑ 
   ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ๑ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี ๑,๐๐๐ ๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ชั่วโมง/ปี 
จ านวน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน (  ๘๔๐  )  ( ๒๑ ) 

ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย   ๑๖๐ ๔ 
ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์   ๑๖๐ ๔ 
ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์   ๘๐ ๒ 
ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา   ๘๐ ๒ 
ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์   ๔๐ ๑ 
พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา   ๘๐ ๒ 
ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ ๒ 
ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี   ๘๐ ๒ 
อ๑๖๑๐๑ ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ๘๐ ๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม    ( ๔๐ )  

ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง  ๖ ๔๐  

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ๘๘๐ ๒๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (  ๑๒๐  ) ( ๔ ) 
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   
    ๑.   กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๑ 
    ๒.  กิจกรรมนักเรียน     
             ๒.๑   ลูกเสือ -  เนตรนารี   ๓๐ ๑ 
             ๒.๒   ชุมนุม / ชมรม ๔๐ ๑ 
   ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ๑ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี ๑,๐๐๐ ๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 (ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑– ๓) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนน้ าหนัก มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ รวมพ้ืนฐาน

และเพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

ภาษาไทย ๙.๐ - ๓.๐ - ๓.๐ - ๓.๐ - ๙.๐ 
คณิตศาสตร ์ ๙.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๑๒.๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๙.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๑๒.๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๙.๐ - ๓.๐ - ๓.๐ - ๓.๐ - ๙.๐ 
ประวัติศาสตร์ ๓.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๓.๐ 
หน้าที่พลเมือง - ๓.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ ๓.๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๖.๐ 
ศิลปะ ๖.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๖.๐ 
การงานอาชีพฯ ๖.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๖.๐ 
ภาษาตา่งประเทศ ๙.๐  ๖.๐ ๓.๐ ๒.๐ ๓.๐ ๒.๐ ๓.๐ ๒.๐ ๑๕.๐                        

รวม ๖๖.๐ ๑๕.๐ ๒๒.๐ ๕.๐ ๒๒.๐ ๕.๐ ๒๒.๐ ๕.๐ ๘๑.๐ 

 
หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียนที่ ๑) 

-  กิจกรรมแนะแนว    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
-  กิจกรรมนักเรียน  

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม   ๑๕ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๕ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียนที่ ๒) 
-  กิจกรรมแนะแนว    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
-  กิจกรรมนักเรียน  

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   ๑๕ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม   ๑๕ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 

 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

ภาคเรียนที ่ ๑ ภาคเรียนที ่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

/ช
ม.

)/ช
ม.

) 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

/ช
ม.

)/ช
ม.

) 

เว
ลา

เรีย
น 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕ ๖๐ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร ์๑ ๑.๕ ๖๐ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร ์๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ์๑ ๑.๕ ๖๐ ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร ์๒ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๑ ๑.๕ ๖๐ ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษาฯ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๑๑๐๒ กรีฑา ๐.๕ ๒๐ พ๒๑๑๐๔ ปิงปอง ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๑ ๑.๐ ๔๐ ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๒ ๑.๐ ๔๐ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ ๖๐ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ ๖๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐ รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐ 

 รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม   
ค๒๑๒๐๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๐.๕ ๒๐ ค๒๑๒๐๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๐.๕ ๒๐ 
ว๒๑๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร์   ๐.๕ ๒๐ ว๒๑๒๐๒  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๒๑๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑ ๑.๐ ๔๐ อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ ๑๐๐ รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ ๑๐๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   
๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ ๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน    ๒.  กิจกรรมนักเรียน    
       ๒.๑   ลูกเสือ - เนตรนาร ี  ๒๐        ๒.๑   ลูกเสือ - เนตรนาร ี  ๑๕ 
       ๒.๒   ชุมนุม / ชมรม  ๑๕        ๒.๒   ชุมนุม / ชมรม  ๑๕ 

๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๕ ๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๑    ๑๓.๕ ๖๐๐               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๒     ๑๓.๕ ๖๐๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี ๒๗.๐ ๑,๒๐๐ 

 
 

 



 

โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

ภาคเรียนที ่ ๑ ภาคเรียนที ่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕ ๖๐ ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร ์๓ ๑.๕ ๖๐ ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร ์๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ์๓ ๑.๕ ๖๐ ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร ์๔ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๕ ๖๐ ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๒๑๐๒ ฟุตบอล ๐.๕ ๒๐ พ๒๒๑๐๔ ตะกร้อ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๓ ๑.๐ ๔๐ ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๔ ๑.๐ ๔๐ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ ๖๐ อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ ๖๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐ รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐ 

 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   
ค๒๒๒๐๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๐.๕ ๒๐ ค๒๒๒๐๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๐.๕ ๒๐ 
ว๒๒๒๐๑ วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ ๐.๕ ๒๐ ว๒๒๒๐๒  อาหารและยา ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๒๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๒๒๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๔ ๑.๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ ๑๐๐ รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ ๑๐๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   
๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ ๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน    ๒.  กิจกรรมนักเรียน    
       ๒.๑   ลูกเสือ - เนตรนาร ี  ๒๐        ๒.๑   ลูกเสือ - เนตรนาร ี  ๑๕ 
       ๒.๒   ชุมนุม / ชมรม  ๑๕        ๒.๒   ชุมนุม / ชมรม  ๑๕ 

๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๕ ๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๑    ๑๓.๕ ๖๐๐               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๒     ๑๓.๕ ๖๐๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี ๒๗.๐ ๑,๒๐๐ 
 

 



โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ภาคเรียนที ่ ๑ ภาคเรียนที ่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕ ๖๐ ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร ์๕ ๑.๕ ๖๐ ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร ์๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ์๕ ๑.๕ ๖๐ ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร ์๖ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๕ ๖๐ ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๓๑๐๒ วอลเลย์บอล ๐.๕ ๒๐ พ๒๓๑๐๔ บาสเกตบอล ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๑.๐ ๔๐ ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๕ ๑.๐ ๔๐ ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๖ ๑.๐ ๔๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ ๖๐ อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๖๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐ รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐ 

 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   
ค๒๓๒๐๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๐.๕ ๒๐ ค๒๓๒๐๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๐.๕ ๒๐ 
ว๒๓๒๐๑ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ๐.๕ ๒๐ ว๒๓๒๐๒  ไฟฟ้าและเครื่องกล ๐.๕ ๒๐ 
ส๒๓๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ ๐.๕ ๒๐ ส๒๓๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๕ ๑.๐ ๔๐ อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๖ ๑.๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ ๑๐๐ รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ ๑๐๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   
๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ ๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน    ๒.  กิจกรรมนักเรียน    
       ๒.๑   ลูกเสือ - เนตรนาร ี  ๒๐        ๒.๑   ลูกเสือ - เนตรนาร ี  ๑๕ 
       ๒.๒   ชุมนุม / ชมรม  ๑๕        ๒.๒   ชุมนุม / ชมรม  ๑๕ 

๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๕ ๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๑    ๑๓.๕ ๖๐๐               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๒     ๑๓.๕ ๖๐๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี ๒๗.๐ ๑,๒๐๐ 
 

 

 

 



 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จ านวนน้ าหนัก มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมพ้ืนฐาน

และเพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

ภาษาไทย ๖.๐ ๑.๐ ๒.๐ ๑.๐ ๒.๐ - ๒.๐ - ๗.๐ 
คณิตศาสตร ์ ๖.๐ ๑๒.๐ ๒.๐ ๔.๐ ๒.๐ ๔.๐ ๒.๐ ๔.๐ ๑๘.๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๖.๐ ๒๗.๕ ๖.๐ ๔.๕ - ๑๑.๕ - ๑๑.๕ ๓๓.๕ 
สังคมศึกษาฯ ๘.๐ ๓.๕ ๒.๕ ๑.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๒.๕ ๑.๕ ๑๑.๕ 
สุขศึกษาฯ ๓.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๖.๐ 
ศิลปะ ๓.๐ - ๑.๕ - ๑.๐ - ๐.๕ - ๓.๐ 
การงานอาชีพฯ ๓.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๓.๐ 

ภาษาตา่งประเทศ ๖.๐ ๘.๐ ๒.๐ ๒.๕ ๒.๐ ๒.๕ ๒.๐ ๓.๐ ๑๔.๐ 

รวม ๔๑.๐ ๕๕.๐ ๑๘.๐ ๑๔.๐ ๑๒.๐ ๒๐.๐ ๑๑.๐ ๒๑.๐ ๙๖.๐ 

 
หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน) 

-  กิจกรรมแนะแนว    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
-  กิจกรรมนักเรียน  

กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม   ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙   (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๐๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๓๐๑๐๔ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๐๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๕ ๖๐ ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑.๕ ๖๐ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะพื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ์๑ ๐.๕ ๒๐ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพพ้ืนฐาน  ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐     
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน  ๑ ๐.๕ ๒๐     
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐     

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐ รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๒๘๐ 

 วิชาเพ่ิมเติม วิชาเพ่ิมเติม   

ท๓๑๒๐๑ การพูด ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๒๐๒ เสรมิทักษะคณติศาสตร์ ๒ ๒.๐ ๘๐ 
ค๓๑๒๐๑ เสรมิทักษะคณติศาสตร์ ๑ ๒.๐ ๘๐ ว๓๑๒๐๑  ฟิสิกส์ ๑ ๒.๐ ๘๐ 
พ๓๑๒๐๑ วอลเลย์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๐ ๔๐ 

    ส๓๑๒๐๒ ศาสนาสากล ๐.๕ ๒๐ 
    ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ 
    พ๓๑๒๐๒ วอลเลย์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐ 
    อ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๓ ๑.๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาเพ่ิมเติม ๕.๐ ๒๐๐ รวมเวลาเรียนวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ 

๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ ๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน    ๒.  กิจกรรมนักเรียน    
       ๒.๑  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   ๑๐        ๒.๑   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๐ 
       ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม  ๒๐        ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม   ๒๐ 
๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๑    ๑๖.๐ ๗๐๐               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๒     ๑๖.๐ ๗๐๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี ๓๒.๐ ๑,๔๐๐ 

 
 



โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙   (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพืน้ฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพืน้ฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะพืน้ฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะพืน้ฐาน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพพืน้ฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพพืน้ฐาน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๖ ๒๔๐ รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๖ ๒๔๐ 

 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   

ค๓๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ๒.๐ ๘๐ ค๓๒๒๐๓ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๒.๐ ๘๐ ว๓๒๒๐๓   ฟิสิกส์ ๓ ๒.๕ ๑๐๐ 
ว๓๒๒๒๒ เคมี ๒ ๒.๐ ๘๐ ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕ ๖๐ ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา ๓ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๒๒๐๑ ศาสนาและจริยธรรม ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๒๐๑ แบดมินตนั ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๒๐๒ แบดมินตนั ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๕ ๑.๕ ๖๐ อ๓๒๒๐๔ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๗ ๑.๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๑๐.๐ ๔๐๐ รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๑๐.๐ ๔๐๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ 

๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ ๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน    ๒.  กิจกรรมนักเรียน    
       ๒.๑  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   ๑๐        ๒.๑   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๐ 
       ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม  ๒๐        ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม   ๒๐ 

๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๑    ๑๖.๐ ๗๐๐               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๒     ๑๖.๐ ๗๐๐ 
รวมเวลาเรียนตลอดปี ๓๒.๐ ๑,๔๐๐ 

 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙   (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพืน้ฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพืน้ฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพพืน้ฐาน ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะพืน้ฐาน ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพพืน้ฐาน ๕ ๐.๕ ๒๐     
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐     

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๖ ๒๔๐ รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๕ ๒๐๐ 

 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   

ค๓๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๘ ๒.๐ ๘๐ ค๓๓๒๐๓ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑๐ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๒.๐ ๘๐ ว๓๓๒๐๕  ฟิสิกส์ ๕ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๓๒๒๔ เคมี ๔ ๒.๐ ๘๐ ว๓๓๒๒๕ เคมี ๕ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๓๒๔๔ ชีววิทยา ๔ ๑.๕ ๖๐ ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕ ๒.๐ ๘๐ 
ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๓๒๐๒ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๓๒๐๑ กิจกรรมเข้าจังหวะ ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๙ ๑.๕ ๖๐ พ๓๓๒๐๒ กิจกรรมเข้าจังหวะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 

    อ๓๓๒๐๔ 
ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 
๑๑ ๑.๕ ๖๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๑๐.๐ ๔๐๐ รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๑๑.๐ ๔๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ 

๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ ๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน    ๒.  กิจกรรมนักเรียน    
       ๒.๑  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   ๑๐        ๒.๑   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๐ 
       ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม  ๒๐        ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม   ๒๐ 

๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๑    ๑๖.๐ ๗๐๐               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๒     ๑๖.๐ ๗๐๐ 
รวมเวลาเรียนตลอดปี ๓๒.๐ ๑,๔๐๐ 

 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 แผนการเรียน ศิลป์ – ค านวณ 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จ านวนน้ าหนัก มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมพ้ืนฐาน

และเพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

ภาษาไทย ๖.๐ ๖.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๑๒.๐ 
คณิตศาสตร ์ ๖.๐ ๑๒.๕ ๒.๐ ๔.๐ ๒.๐ ๔.๐ ๒.๐ ๔.๕ ๑๘.๕ 
วิทยาศาสตร ์ ๖.๐ ๙.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ - ๓.๐ ๑๕.๐ 
สังคมศึกษาฯ ๘.๐ ๘.๐ ๒.๕ ๒.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๒.๕ ๓.๐ ๑๖.๐ 
สุขศึกษาฯ ๓.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๖.๐ 
ศิลปะ ๓.๐ ๒.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๐ - ๐.๕ ๒.๐ ๕.๕ 
การงานอาชีพฯ ๓.๐ ๑.๕ ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ ๑.๕ ๔.๕ 
ภาษาตา่งประเทศ ๖.๐ ๑๒.๕ ๒.๐ ๔.๕ ๒.๐ ๔.๐ ๒.๐ ๔.๐ ๑๘.๕ 

รวม ๔๑.๐ ๕๕.๐ ๑๕.๐ ๑๗.๐ ๑๕.๐ ๑๗.๐ ๑๑.๐ ๒๑.๐ ๙๖.๐ 

 
หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน) 

-  กิจกรรมแนะแนว    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
-  กิจกรรมนักเรียน  

กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม   ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  (ศิลป์ – ค านวณ) 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๐๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๓๐๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ์๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะพื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพพ้ืนฐาน  ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน  ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐     

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๘.๐ ๓๒๐ รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๒๘๐ 

 วิชาเพ่ิมเติม วิชาเพ่ิมเติม   

ท๓๑๒๐๑ การพูด ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๒๐๒ วรรณกรรมปัจจุบัน ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๒๐๑ เสรมิทักษะคณติศาสตร์ ๑ ๒.๐ ๘๐ ค๓๑๒๐๒ เสรมิทักษะคณติศาสตร์ ๒ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๑๒๖๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑.๕ ๖๐ ว๓๑๒๖๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๑๒๐๑ กฎหมายเบื้องต้น ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๒๐๒ ศาสนาสากล ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๒๐๑ วอลเลย์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๒ ๒.๐ ๘๐ พ๓๑๒๐๒ วอลเลย์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐ 

    ศ๓๑๒๐๑ ศิลปะเพิม่เตมิ ๐.๕ ๒๐ 
    อ๓๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๔ ๒.๐ ๘๐ 
    อ๓๑๒๐๖ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๐.๕ ๒๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาเพ่ิมเติม ๘.๐ ๓๒๐ รวมเวลาเรียนวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ 

๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ ๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน    ๒.  กิจกรรมนักเรียน    
       ๒.๑  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   ๑๐        ๒.๑   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๐ 
       ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม  ๒๐        ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม   ๒๐ 
๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๑    ๑๖.๐ ๗๐๐               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๒     ๑๖.๐ ๗๐๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี ๓๒.๐ ๑,๔๐๐ 

 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  (ศิลป์ – ค านวณ) 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพืน้ฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพืน้ฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๓๐๑๐๔ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑.๕ ๖๐ 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะพืน้ฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะพืน้ฐาน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพพืน้ฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพพืน้ฐาน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 

 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   

ท๓๒๒๐๑ การเขียน ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๒๐๒ การเขียน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ๒.๐ ๘๐ ค๓๒๒๐๓ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๒๒๖๔ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑.๕ ๖๐ ว๓๒๒๖๖ วิทยาศสาสตร์กายภาพ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๒๒๐๑ ศาสนาและจริยธรรม ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๒๐๔ การเงิน การคลัง การธนาคาร ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๒๐๒ ภูมิศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๒๐๑ แบดมินตนั ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๒๐๒ แบดมินตนั ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๖ ๒.๐ ๘๐ อ๓๒๒๐๕ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๘ ๒.๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๘.๕ ๓๔๐ รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๘.๕ ๓๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ 

๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ ๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน    ๒.  กิจกรรมนักเรียน    
       ๒.๑  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   ๑๐        ๒.๑   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๐ 
       ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม  ๒๐        ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม   ๒๐ 

๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๑    ๑๖.๐ ๗๐๐               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๒     ๑๖.๐ ๗๐๐ 
รวมเวลาเรียนตลอดปี ๓๒.๐ ๑,๔๐๐ 

 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  (ศิลป์ – ค านวณ) 

 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพืน้ฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพืน้ฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพพืน้ฐาน ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะพืน้ฐาน ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพพืน้ฐาน ๕ ๐.๕ ๒๐     
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐     

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๖ ๒๔๐ รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๕ ๒๐๐ 

 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   

ท๓๓๒๐๑ หลักภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๒๐๒ ประวัติวรรณคด ี ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๘ ๒.๐ ๘๐ ค๓๓๒๐๔ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑๑ ๒.๕ ๑๐๐ 
ว๓๓๒๖๘ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑.๕ ๖๐ ว๓๓๒๗๐ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๓๒๐๑ เหตุการณ์โลกปัจจุบนั ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๒๐๓ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๓๒๐๑ กิจกรรมเข้าจังหวะ ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๒๐๒ กิจกรรมเข้าจังหวะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๒๐๑ ศิลปะเพิ่มเติม ๑.๐ ๔๐ ศ๓๓๒๐๒ ศิลปะเพิ่มเติม ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๓๒๐๑ การงานอาชีพเพิ่มเติม ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๒๐๓ การงานอาชีพเพิ่มเติม ๑.๐ ๔๐ 

อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๑๐ ๒.๐ ๘๐ อ๓๓๒๐๕ 
ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ 
๑๒ ๒.๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๑๐ ๔๐๐ รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๑๑ ๔๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ 

๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ ๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน    ๒.  กิจกรรมนักเรียน    
       ๒.๑  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   ๑๐        ๒.๑   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๐ 
       ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม  ๒๐        ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม   ๒๐ 

๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๑    ๑๖.๐ ๗๐๐               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๒     ๑๖.๐ ๗๐๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี ๓๒.๐ ๑,๔๐๐ 

 



 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวนน้ าหนัก มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมพ้ืนฐาน
และเพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

ภาษาไทย ๖.๐ ๖.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๑๒.๐ 
คณิตศาสตร ์ ๖.๐ ๙.๐ ๒.๐ ๓.๕ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๓.๕ ๑๕.๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๖.๐ ๕.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๓.๐ ๒.๐ - ๒.๐ ๑๑.๐ 
สังคมศึกษาฯ ๘.๐ ๘.๐ ๒.๕ ๒.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๒.๕ ๓.๐ ๑๖.๐ 
สุขศึกษาฯ ๓.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๖.๐ 
ศิลปะ ๓.๐ ๒.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๐ - ๐.๕ ๒.๐ ๕.๕ 
การงานอาชีพฯ ๓.๐ ๑.๐ ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ ๑.๐ ๔.๐ 
ภาษาตา่งประเทศ ๖.๐ ๒๐.๕ ๒.๐ ๗.๐ ๒.๐ ๗.๐ ๒.๐ ๖.๕ ๒๖.๕ 

รวม ๔๑.๐ ๕๕.๐ ๑๕.๐ ๑๗.๐ ๑๕.๐ ๑๗.๐ ๑๑.๐ ๒๑.๐ ๙๖.๐ 

 
หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน) 

-  กิจกรรมแนะแนว    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
-  กิจกรรมนักเรียน  

กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม   ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จ านวนน้ าหนัก มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมพ้ืนฐาน

และเพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

ภาษาไทย ๖.๐ ๖.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๑๒.๐ 
คณิตศาสตร ์ ๖.๐ ๙.๐ ๒.๐ ๓.๕ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๓.๕ ๑๕.๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๖.๐ ๕.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๓.๐ ๒.๐ - ๒.๐ ๑๑.๐ 
สังคมศึกษาฯ ๘.๐ ๘.๐ ๒.๕ ๒.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๒.๕ ๓.๐ ๑๖.๐ 
สุขศึกษาฯ ๓.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๖.๐ 
ศิลปะ ๓.๐ ๒.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๐ - ๐.๕ ๒.๐ ๕.๕ 
การงานอาชีพฯ ๓.๐ ๑.๐ ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ ๑.๐ ๔.๐ 
ภาษาตา่งประเทศ ๖.๐ ๒๐.๕ ๒.๐ ๗.๐ ๒.๐ ๗.๐ ๒.๐ ๖.๕ ๒๖.๕ 

รวม ๔๑.๐ ๕๕.๐ ๑๕.๐ ๑๗.๐ ๑๕.๐ ๑๗.๐ ๑๑.๐ ๒๑.๐ ๙๖.๐ 

 
หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน) 

-  กิจกรรมแนะแนว    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
-  กิจกรรมนักเรียน  

กิจกรรม นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม   ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  (ศิลป์ – ภาษา) 

 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๐๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๕ ๖๐ ว๓๐๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ์๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะพื้นฐาน ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพพ้ืนฐาน  ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน  ๑ ๐.๕ ๒๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐     

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๘.๐ ๓๒๐ รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๒๘๐ 

 วิชาเพ่ิมเติม วิชาเพ่ิมเติม   

ท๓๑๒๐๑ การพูด ๑.๐ ๔๐ ท๓๑๒๐๒ วรรณกรรมปัจจุบัน ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๒๐๑ เสรมิทักษะคณติศาสตร์ ๑ ๒.๐ ๘๐ ค๓๑๒๐๓ เสรมิทักษะคณติศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๖๐ 
ส๓๑๒๐๑ กฎหมายเบื้องต้น ๑.๐ ๔๐ ว๓๑๒๖๓  วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑.๐ ๔๐ 
พ๓๑๒๐๑ วอลเลย์บอล ๑ ๐.๕ ๒๐ ส๓๑๒๐๒ ศาสนาสากล ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๒ ๒.๐ ๘๐ ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑ ๑.๕ ๖๐ พ๓๑๒๐๒ วอลเลย์บอล ๒ ๐.๕ ๒๐ 

    ศ๓๑๒๐๑ ศิลปะเพิม่เตมิ ๐.๕ ๒๐ 
    อ๓๑๒๐๕ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๔ ๒.๐ ๘๐ 
    อ๓๑๒๐๗ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ ๑.๕ ๖๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาเพ่ิมเติม ๘.๐ ๓๒๐ รวมเวลาเรียนวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ ๓๖๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ 

๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ ๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน    ๒.  กิจกรรมนักเรียน    
       ๒.๑  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   ๑๐        ๒.๑   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๐ 
       ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม  ๒๐        ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม   ๒๐ 
๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๑    ๑๖.๐ ๗๐๐               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๒     ๑๖.๐ ๗๐๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี ๓๒.๐ ๑,๔๐๐ 

 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  (ศิลป์ – ภาษา) 

 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพืน้ฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพืน้ฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑.๕ ๖๐ ว๓๐๑๐๔ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑.๕ ๖๐ 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษาพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะพืน้ฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะพืน้ฐาน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพพืน้ฐาน ๓ ๐.๕ ๒๐ ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพพืน้ฐาน ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓ ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔ ๑.๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๗.๕ ๓๐๐ รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๗.๕ ๓๐๐ 

 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   

ท๓๒๒๐๑ การเขียน ๑ ๑.๐ ๔๐ ท๓๒๒๐๒ การเขียน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๒๒๐๔ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๗ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๒๖๕ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๒๖๗ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๒๐๑ ศาสนาและจริยธรรม ๐.๕ ๒๐ ส๓๒๒๐๔ การเงิน การคลัง การธนาคาร ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๒๐๒ ภูมิศาสตร ์ ๑.๐ ๔๐ ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๒๐๑ แบดมินตนั ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๒๒๐๒ แบดมินตนั ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๖ ๒.๐ ๘๐ อ๓๒๒๐๕ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๘ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๓ ๑.๕ ๖๐ อ๓๒๒๐๖ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๔ ๑.๕ ๖๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๘.๕ ๓๔๐ รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๘.๕ ๓๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ 

๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ ๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน    ๒.  กิจกรรมนักเรียน    
       ๒.๑  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   ๑๐        ๒.๑   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๐ 
       ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม  ๒๐        ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม   ๒๐ 

๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๑    ๑๖.๐ ๗๐๐               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๒     ๑๖.๐ ๗๐๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี ๓๒.๐ ๑,๔๐๐ 

 
 



โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนลาซาล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  (ศิลป์ – ภาษา) 

 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม 

หน
่วย

กิต
 

เว
ลา

เรีย
น 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๑๐๓ สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๒ ประวัติศาสตร ์๔ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๕ ๐.๕ ๒๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๕ ๐.๕ ๒๐     
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ ๔๐     

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๖ ๒๔๐ รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๕ ๒๐๐ 

 วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม   
ท๓๓๒๐๑ หลักภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ ท๓๓๒๐๒ ประวัติวรรณคด ี ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๒๐๒ เสรมิทักษะคณติศาสตร์ ๙ ๑.๕ ๖๐ ค๓๓๒๐๓ เสรมิทักษะคณติศาสตร์ ๑๐ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๓๒๖๙ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑.๐ ๔๐ ว๓๒๒๗๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๒๐๑ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๑.๐ ๔๐ ส๓๓๒๐๓ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๒๐ ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๓๒๐๑ กิจกรรมเข้าจังหวะ ๑ ๐.๕ ๒๐ พ๓๓๒๐๒ กิจกรรมเข้าจังหวะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๓๒๐๑ ศิลปะเพิม่เตมิ ๑.๐ ๔๐ ศ๓๓๒๐๒ ศิลปะเพิม่เตมิ ๑.๐ ๔๐ 
ง๓๓๒๐๒ การงานอาชีพเพิ่มเติม ๐.๕ ๒๐ ง๓๓๒๐๔ การงานอาชีพเพิ่มเติม ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๑๐ ๒.๐ ๘๐ อ๓๓๒๐๕ ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๑๒ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๕ ๑.๐ ๔๐ อ๓๓๒๐๖ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๖ ๑.๕ ๖๐ 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๑๐ ๔๐๐ รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๑๑ ๔๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๖๐ 

๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ ๑.  กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
๒.  กิจกรรมนักเรียน    ๒.  กิจกรรมนักเรียน    
       ๒.๑  นศท./บ าเพ็ญประโยชน์   ๑๐        ๒.๑   นศท./บ าเพ็ญประโยชน์  ๑๐ 
       ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม  ๒๐        ๒.๒   ชุมนุม/ชมรม   ๒๐ 

๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ ๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๑    ๑๖.๐ ๗๐๐               รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่  ๒     ๑๖.๐ ๗๐๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี ๓๒.๐ ๑,๔๐๐ 
 

 



๑๐. แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ๑๐.๑   ห้องสมุดระดับมัธยมมีขนาด ๔๐๐ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๓๑,๐๕๓ เล่ม 
    การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ อัตโนมัติงานห้องสมุด MAS Library  จ านวน 
             นักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  ๑,๖๙๗ คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ                             
             ๓๙.๒๖   ของนักเรียนทั้งหมด 
            ห้องสมุดระดับประถมมีขนาด   ๗๐.๗๗  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๓๐,๓๒๒ เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ   อัตโนมัติงานห้องสมุด   MAS   Library   
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  ๒,๑๙๓  คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ                       
             ๕๐.๗๔  ของนักเรียนทั้งหมด 
   ห้องสมุดอนุบาล เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๑,๗๔๐ เล่ม 
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  ๑๔๔  คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ   
   ๒๐.๐๐   ของนักเรียนทั้งหมด          
           
๑๐.๒ ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด ๕๔ ห้อง ได้แก่ 

ห้องคอมพิวเตอร์   ๗ ห้อง   

 ห้องวิทยาศาสตร์   ๗ ห้อง 

 ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ๒ ห้อง 

ห้องโสตทัศนูปกรณ์  ๒ ห้อง 

ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ๑ ห้อง 

 ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑ ห้อง 

 ห้องศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ๑ ห้อง 

 ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ๑ ห้อง 

 ห้องศิลปะ   ๒ ห้อง 

ห้องนาฎศิลป์   ๒ ห้อง 

ห้องดนตรีไทย   ๑ ห้อง 

ห้องดนตรีสากล   ๒ ห้อง 

ห้องพยาบาล   ๒ ห้อง 

ห้องศาสนสัมพันธ์  ๑ ห้อง 

ห้องแนะแนว   ๑ ห้อง 

ห้องพละ   ๒ ห้อง 

ห้องลูกเสือ   ๑ ห้อง 

ห้องสื่อการเรียนการสอน  ๑ ห้อง 

ห้องสมุด   ๔ ห้อง 



 ห้องพักครู   ๑๐ ห้อง 

ห้องอาเซียน   ๑ ห้อง 

ห้อง TO BE NUMBER ONE ๑ ห้อง 

ห้องอาไก   ๑ ห้อง 

 
  ๑๐.๓ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด   ๑,๓๓๒  เครื่อง 
 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 
๑.  ใช้ในการเรียนการสอน ๔๘๒ 
๒.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ๖๖๘ 
๓.  ใช้ในการบริหาร ๑๘๖ 

  
            จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๓,๔๗๐ คน ต่อวัน   
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๙   ของนักเรียนทั้งหมด 
 
๑๐.๔   แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

๑๐.๔.๑  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า  ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๔.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า  ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  สวนหย่อม / สวนสุขภาพ 
  สวนสมุนไพร 
  สวนเกษตร 
  สวนวรรณคดี 
  เรือนเพาะช า 
  สนามเด็กเล่น 
  ลานกิจกรรม 
 ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
 มุมหนังสือ 
 โรงอาหาร 
 สระว่ายน้ า 
 สหกรณ์ภายในโรงเรียน 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
๑๐.๔.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ ประเภทความรู้ จ านวนครั้ง 
๑ การประกอบวิชาชีพ ๑๒ 
๒ คหกรรม ๑๑ 
๓ หัตถกรรม ๕ 
๔ วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี ๔ 
๕ ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๑๑ 
๖ ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย ๒ 
๗ สุขภาพการแพทย์/สุขอนามัย ๕ 
๘ สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร  
๙ การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน ๒๒ 

 
๑๐.๔.๔ ปราชญ์ชาวบ้าน / ภมูิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา 

๑) คุณพจนา  ใจน้อย  สาธิตการท าผลไม้ปั่น  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
๒) คุณย่าอริสา  พุทธรัตน์  การท าใบมะกรูดไล่ยุง  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 
๓) คุณปฐมา  ถมหนวด  การท าไข่เจียวทรงเครื่อง  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
๔) คุณวาสนา วงศ์ศิรินนท์  เล่านิทานคุณธรรม  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 
๕) คุณแก้วมณี วงษ์โค้ว  นิทานแสนสนุก  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
๖) คุณกนกพร แซ่ลิ้ม  เล่านิทานเต่ากับกระต่าย  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 
๗) คุณแสงเดือน   รักค า  การท าโดนัทแสนอร่อย  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 
๘) คุณการเกด ขอนวนกลาง การท ากระต่ายแสนซน สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 
๙) คุณหนึ่งนุช เจือเจริญ  เสียงตามสาย  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
๑๐)  คุณวันเพ็ญ ตรัยพิทักษ์กุล  แซนวิชหรรษา  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
  โบสถ์/วัด/มัสยิด/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ์ 
  สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว์/อุทยาน 
  สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/สถานีต ารวจ/เทศบาล 
  สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/ราชภัฎ/เทคโนโลยีราชมงคล 
  ห้องสมุด/ท้องฟ้าจ าลอง/เมืองจ าลอง 
  ธนาคาร/โรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ตลาด/โรงงาน 
  พ้ืนที่เพาะปลูก/ไร่/สวน 



๑๑)  คุณณัฏฐา มีเจริญ แพนเค้กแสนอร่อย  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
๑๒)  คุณรุ่งฤดี นฤมิตรศิลปะชัย  วุ้นแสนอร่อย  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 
๑๓)  คุณฐานิญา กัณหารัตน์  เล่านิทานสระเอ  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
๑๔)  คุณนันท์นภัส  อ่อนสวัสดิ์  วุ้นแสนอร่อย  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
๑๕)  คุณอัญชลี  สกุลแพทย์  โบว์ด าไว้อาลัยพ่อหลวง สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

๑๖)  คุณวิลาวัณย์  เกิดสมบูรณ ์ โรคมือ เท้า ปาก สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 
๑๗)  คุณนารถลัดดา  ภักดีรัตน์  นิทานแสนสนุก สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 
๑๘)  คุณประภาพร  เขมาธนัชชา  นิทานแสนสนุก  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 
ระดับชั้นประถมศึกษา 
๑๙)  คุณนิตยา  เรืองฤทธิ์ ทักษะทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
๒๐)  คุณลินดา ฉันธนารัตน์  ทักษะทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
๒๑)  คุณสมจิตร เกษตรภิบาล  การซื้อ – ขาย  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
๒๒)  คุณกฤษฎา บุญคง หมากรุกกีฬาพ้ืนบ้าน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
๒๓)  คุณถิรภัทร  พืชผล  ศิลปะ ลายไทย  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครัง้/ปี 
๒๔)  คุณมาโนช  ประกอบสุข  งานจักสาน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 
๒๕)  คุณฉลองรัฐ  ไชยสมบูรณ์  Introduce Yourself  body  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  

๑ ครัง้/ปี 
๒๖)  คุณดารณี  สายสนิท  ที่ค่ันหนังสือจากเศษวัสดุที่มีในท้องถิ่น  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี

๒๗)  คุณอ านวย  เลิศชัยภัคดี  ชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ 

ครั้ง/ปี 

๒๘)  คุณสุพัฒน์  พิละมาศ  การท าน้ าผลไม้ปั่น  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี

๒๙)  โรงพยาบาลศิครินทร์ การเรียนรู้สุขศึกษา  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
๓๐)  คุณชาญยุทธ   สวัสดิ์ เทคนิคการเกากีตาร์  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 

๓๑)  คุณวิชุดา  ชาญสวัสดิ ์ การท าสื่อตุ๊กตาประกอบ เรื่อง Emotions  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี

๓๒) คุณมยุรา  หวานจิตร  วิธีท าดอกเทียนโบราณ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 
๓๓)  คุณเพียร  อภิเดช บัวลอยหลากสี สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
๓๔)  คุณวาสิน  ลูกรัก  จรวดขวดน้ า  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
๓๕)  คุณพรพรรณ รักปราการ  ยางยืดออกก าลังกาย  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 
๓๖)  คุณสุพัฒน์  พิละมาศ  การท าน้ าผลไม้ปั่น  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี

๓๗)  คุณหมอเชษฐา สุนทรกิติ การดูแลรักษาสุขภาพฟัน สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ 

ครั้ง/ปี 



๓๘)  คุณเพ็ญศิริ  มีสมบูรณ์  การท าขนมต้ม สูตรโบราณ  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ 

ครั้ง/ปี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๓๙)  บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์สมหมาย  มธุรสสุวรรณ ค่ายพัฒนาทักษะผู้น ายุวธรรมทูต สถิติการให้ความรู้ใน

โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครัง้/ปี 
๔๐)  คุณณัฐดนัย   ผลสินธุ์ การสานปลาตะเพียนจากวัสดุธรรมชาติ  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
๔๑)   คุณฉกรรจ์  เชอร์และทีมวิทยากร ค่ายคุณธรรม  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   

 ๑ ครั้ง/ป ี

๔๒)  บาทหลวงเบเนดิกต์พรชัย แก้วแหวาน  อบรมผู้น า Young Catholic Students สถิติการให้ความรู้ใน  
 โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 

๔๓)  คุณกฤษฎา  บุญคง  การเล่นหมากรุกไทย สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
๔๔)  คุณประสงค์  ชัยสาร การปฎิบัติตนของการเป็นลูกเสือที่ดี  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  

๑ ครั้ง/ป ี
๔๕)  คุณม่วน เลย์ การท าแกงบวดฟักทอง  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 
๔๖)  คุณวีรวัลย์   สุจิรานุธรรม  ก าไร ขาดทุนกับภาชนะในอาหาร สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
๔๗)  คุณฆนากร   เพชรตระกูล  การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ จากการท า Mood Board สถิติการให้

ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔๘) อาจารย์มนนตรี ธนพลเจริญ  ติว PAT ๑  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี

๔๙)  ครูพ่ีโอห์ม ติว O – NET  คณิตเรื่องกล้วย ๆ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 

๕๐)  คุณภานุวัฒน์ นุ่มเจริญ การเขียนบทความ Essay สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   

๒ ครั้ง/ป ี

๕๑)  เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย การสอนทักษะกีฬาบาสเกตบอลเบื้องต้น สถิติการให้ความรู้ใน

โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครัง้/ปี 

๕๒)  คุณชัยสิทธิ์  ไหมรุ่งโรจน์  (สถาบันบัณฑิตน้อย)  แนะแนวการศึกษา Admission ในอนาคต  สถิติการ

ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 

๕๓)  คุณสิริพงษ์  ศรีบุญ  Gat เชื่อมโยง สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๒ ครั้ง/ป ี

๕๔)  True ปลูกปัญญา  บรรยายและร่วมกิจกรรม Admission Skill Up สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี

๕๕)  อาจารย์แสงธรรม  เกื้อหนุน  ติวภาษาอังกฤษ ส าหรับการสอบ Admission สถิติการให้ความรู้ใน

โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๒ ครัง้/ปี 

๕๖)  มหาวิทยาลัยรังสิต  การสอบ Pre Admission  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 



๕๗)  มหาวิทยาอัสสัมชัญ  อาชีพที่ท ารายได้ในอนาคต สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 

๕๘)  อาจารย์ธนาวัฒน์  เอี่ยมอ าไพ  ติว Onet ภาษาอังกฤษ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   

๑ ครั้ง/ป ี

๕๙)  คุณโสภณ เอ้งฉ้วน  เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๒ ครั้ง/ป ี

๖๐)  คุณภูไท  ป้อมงาม  ปลูกผักไร้ดิน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๒ ครั้ง/ป ี

๖๑)  คุณวิสิฎฐ์  สุทธสนธิ์ เพาะเห็ดนางฟ้า สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๒ ครัง้/ปี 

๖๒)  อาจารย์บัณฑิตย์  คงศักดิ์ไพบูลย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ  Active  Learning  การเรียนรู้ในรูป   

GPAS  ๕ STEPS สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 

๖๓)  ส านักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การทดลองเหมือนจริง รอบที่ ๑ สถิติการให้

ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 

๖๔)  ส านักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทดลองเหมือนจริง รอบที่ ๒ สถิติการให้

ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 

๖๕)  คุณวิโรจน์  สุขส าราญ ทักษะชีวิต “ตื่นตัว ไตร่ตรอง ตอบโต้” สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี

๖๖)  สถาบันป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม จรวดประดิษฐ์เชิงวิทยาศาสตร์ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน

แห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี

๖๗)  เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลบางนา ให้ความรู้ ผู้ขับขี่และโดยสารต้องสวมหมวกนิรภัย สถิติ

การให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๒ ครั้ง/ป ี

๖๘)  คุณวิวัฒน์ชัย  กสิสิทธิ ์เทคนิคการเล่นหมากฮอส สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 

๖๙)  คุณฉลองรัฐ ไชยสมบูรณ์ การสาธิตการท าลูกโป่งเป็นรูปต่างๆ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 

จ านวน  ๒ ครั้ง/ป ี

๗๐)  พญ.ชุลีกร  กาญจนพันธุ์ การศึกษานอกสถานที่โรงพยาบาลศิครินทร์ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน 

แห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี

๗๑)  ทันตแพทย์ เชษฐา สุนทรกิตติ การดูแลรักษาฟัน สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 

๗๒)  คุณมาโนช ด่วนรัมย์ และทีมงาน ตรวจสุขภาพร่างกาย สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑ 

ครั้ง/ปี 

  
 
 
 
 
 



๑๑. ผลงานดีเด่นของครูและนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
    ๑๑.๑ ด้านโรงเรียน 

๑. โรงเรียนลาซาลได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภทมัธยมศึกษา ระดับจังหวัด/เขตกรุงเทพมหานคร จาก นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดี
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ณ. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

๒. โรงเรียนลาซาล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียน    
         โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจ าปี ๒๕๕๙  
         ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑-๒๐๒ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
     ๓. โรงเรียนลาซาลได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
         ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๑๑.๒ ผลงานของครู 
 ๑. ผลการประกวดสื่อการสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนลาซาล 

  ระดับก่อนประถมศึกษา 

   ๑. นางฐิติวรรณ  จินดาวรรณ  ชนะเลิศ 

๒. นางญาดา  จันทร์ศุกระ  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๓. นางรัตนา  พิมพ์ศิริ   รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

  ระดับประถมศึกษาตอนต้น 

   ๑. นางสาวอัจฉรา   ปลิดกระโทก  ชนะเลิศ 

๒. นางอรุณี    ปัญญาดี   รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๓. นางจุฑารัตน์   มานพกาวี  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๔. นางสาวสมลักษณ์   อมรพิทักษ์วงศ์  รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

   ๑. นางสาววิไลวรรณ   พินิจมนตรี  ชนะเลิศ 

๒. นางสาวธิดารัตน์   สุวรรณโณ  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๓. Miss Ginda L.  Morcelos   รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

  แผนกเข้มข้นทางภาษา 

   ๑. นายสุนทร  ศรีจันทร์  ชนะเลิศ 

๒. นายโชคชัย    ตันเจริญ   รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๓. นางสาวฉลองรัฐ ไชยสมบูรณ์  รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

   ๑. นายพีรภัทร    เมืองกลั่น  ชนะเลิศ 

๒. นางอังคณา    กิล   รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๓. นางสาวภัททิรา   ศิริค า   รองชนะเลิศอันดับ ๒ 



  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   ๑. นายบริพัตร    อินทรบุญ  ชนะเลิศ 

๒. นางสุรีย์    นุชน้อย   รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๓. นายภูไท    ป้อมงาม   รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

   

๑๑.๓  ผลงานของนักเรียน 

๑. ด.ญ.อรุณลักษณ์  อรรถธนนันท์  ได้รับรางวัลทูตรักแม่ ใบประกาศ พร้อมสายสะพาย ของสภาสภา

วัฒนธรรมจิตานุภาพ เพื่อเทิดพระคุณแม่ และคัดเลือกแม่ลูกจากภาพประทับใจ  ณ. Playhouse cabaret 

Broadway  สวนลุมไนท์พลาซ่า สี่แยกรัชดา-ลาดพร้าว 

๒. ด.ญ.พิมลภัส ศรีสงคราม  เข้าร่วมแข่งขันรายการ Asia Cheerleading Invitational Championships 

๒๐๑๖ ณ. ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัลดังนี้  

๑. รางวัลเหรียญทอง แชมป์เอเชีย ประเภท  Asia Cheerleading Invitational Championships     

     ๒๐๑๖  

๒. รางวัลเหรียญทอง ปรเภท Asia Cheerleading Invitational Championships ๒๐๑๖  

    Team Cheer 

๓. ด.ช.ฐนวัฒน ์ จิณวุฒิ  ได้รบัรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง พร้อมวุฒิบัตร เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์

นานาชาติ ๒๐๑๖ WMI-Word Mathematics Invitational ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ. ประเทศ

มาเลเซีย 

๔. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดนิทรรศการ 

"พระคุณแผ่นดิน"   งานสามัคคี คือพลัง สร้างสรรค์ประเทศไทย   

๕. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา รายการ SET All Thailand Table 

Tennis Championships ๒๐๑๖ Circuit ๑ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และรายการกีฬา

นักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๕ ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผลปรากฏว่า มี

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้  

๑. ด.ญ.วิรากานต์ ทายะพิทักษ์ ป.๔/๙ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง   

    รุ่นอายุ ๑๐ ปีหญิง  

๒. ด.ญ.ภัณฑิรา เมนะสินธุ์ ป.๔/๘ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ ๓ เหรียญทองแดง   

    รุ่นอายุ ๑๐ ปีหญิง  

๓. ด.ช.ณัฐนนท์ เมนะสินธุ์ ป.๓/๕ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ ๓ เหรียญทองแดง   

    รุ่นอายุ ๑๐ ปี ชาย 

 



๖. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ กีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 

๔๕ ประจ าปี ๒๕๕๙  ได้รับรางวัล ดังนี้ 

๑. นายชนกันต์ ทายะพิทักษ์ ม.๔/๕  ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง รุ่นอายุ ๑๘ ปีชาย   

          พร้อมถ้วยรางวัล  

๒. น.ส.ปุณยวีร์ ศรีมาคาม ม.๕/๔  ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง รุ่นอายุ ๑๘ ปีหญิง  

          พร้อมถ้วยรางวัล  

๓. ด.ญ.วิรากานต์ ทายะพิทักษ์ ป.๔/๙ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง รุ่นอายุ ๑๐ ป ี

          หญิง พร้อมถ้วยรางวัล  

๔. ด.ญ.ภัณฑิรา เมนะสินธุ์ ป.๔/๘ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญเงิน รุ่นอายุ ๑๐ ปีหญิง  

    และผลการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๕ ประจ าปี ๒๕๕๙ นี้    

    ชมรมเทเบิลเทนนิสโรงเรียนลาซาลยังได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเทเบิลเทนนิส 

 ๗. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ-ระบายสี ในหัวข้อ “เยาวชนและสัตว์น้ า”  

(Youth and Fish Drawing-Competition)  เพ่ือเพ่ิมความตระหนักของนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยผ่านศิลปะการวาดภาพระบาย  ณ. ศูนย์นิทรรศการประชุมไบเทค  

ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันได้รับรางวัลดังนี้  

๑. ด.ญ.ประภาพรรณ ปานเจริญ   ม.๓/๔  

๒. ด.ญ.หทัยมาตา บุณยรัตกลิน    ม.๓/๘  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวดวาดภาพ-ระบายสี และได้รับทุนการศึกษา 

ทีมละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร 

 ๘. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ า SANVO SWIMMING DIVISION ๒๐๑๖  

“ซันโว สวิมม่ิง ดิวิชั่น” ประจ า ปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้รับรางวัลดับนี้  

๑. ด.ช.สิปปกร ธรรมวัฒน์ ม.๓/๕ รุ่นอายุทั่วไปชาย ได้รับรางวัล  ๕  เหรียญทอง  ๖  เหรียญเงิน   

    และถ้วยรางวัลบุคคลที่ ๑ Division๒  

๒. ด.ช.ธนภัทร ดนัยนฤมล ม.๒/๑ รุ่นอายุ ๑๓ ปีชาย  ได้รับรางวัล  ๔  เหรีญทอง  ๑  เหรียญเงิน   

       ๔  เหรีญทองแดง ถ้วยรางวัลที่ ๑ Division ๒  

๓. ด.ช.ชิดชัย มุ่งสังเกตุ ชั้นป.๕/๘ รุ่นอายุ ๑๑ ปีชาย ได้รับรางวัล  ๒  เหรียญเงิน  ๒  เหรียญ   

    ทองแดง ถ้วยรางวัลอันดับ ๓ Division๓  

๔. ด.ญ.เอมิกา อมฤก ชั้นป.๔/๙ รุ่นอายุ ๑๐ ปีหญิง  ได้รับรางวัล  ๑  เหรียญทอง  ๒เหรียญเงิน 

        ๓  เหรีญทองแดง ถ้วยรางวัลอันดับ๒ Division๒  

๕. ด.ญ.ณัฏฐช์ญา จันทร์คง ชั้นป.๓/๑ รุ่นอาย ุ๙ ปีหญิง  ได้รับรางวัล  ๒  เหรียญทอง  ๑  เหรียญ  

    เงิน  ๑ เหรียญทองแดง ถ้วยรางวัลที่๑ Division๓  

 



๖. ด.ญ.ณัฏฐนันท์ จันทร์คง ชั้นป.๒/๘ รุ่นอาย ุ๘ ปีหญิง  ๑ เหรียญเงิน  

๗. ด.ญ.ณัฏฐว์รรณ จันทร์คง ชั้นป.๑/๒ รุ่นอาย ุ๗ ปีหญิง  ๑เหรียญเงิน  ๑  เหรียญทองแดง  

๘. ด.ญ.ญาณิศา อมฤก ชั้นป.๒/๗ รุ่นอายุ ๗ ปีหญิง  ๑  เหรียญทอง 

๙. นักเรียนโรงเรียนลาซาลได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุ ๑๒ ปี  ในรายการ 

บ้านสวนสนามสองสิงห์ 

๑๐. ด.ญ.อรุณลักษณ์  อรรถธนนันต์  ได้เข้ารับรางวัล"นาคราช" ประจ าปี ๒๕๕๙ สาขาเยาวชนต้นแบบดีเด่น

จาก ม.ร.ว จิราคม  กิติยากร ซึ่งจัดโดย นิตยสาร ดาราอินไซด์ ณ.กรมประชาสัมพันธ์  

๑๑. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชร ยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยรางวัล

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์  

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล ดังนี้  

ระดับประถมศึกษาตอนต้น  

๑. ด.ญ.กัญจน์รัชฐาน  มะลิวลัป์ ป.๓/๑ ได้รับรางวัลชมเชย   

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

๒. ด.ญ.ธีมา  เลาหะพงษ์พันธ์ ป.๖/๖ ได้รับรางวัลชมเชย  

๓. ด.ช.วงศธร  พิพัฒน์สถาพรกิจ ป.๖/๘ ได้รับรางวัลชมเชย   

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

๔. ด.ญ.พรชนัน  สุทธิจิต ม.๒/๙ ได้รับรางวัลชมเชย 

๑๒. เด็กหญิงพรรณภรณ์   คล้ าจีน ป.๖/๗  ได้รับรางวันชนะเลิศ การประกวด Mind Map รุ่นเด็ก  

The ๙th Thailand Memory Chgampionships & Mind Festival ๒๐๑๖ 

 ๑๓. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์

ไทย” ครั้งที่ ๔๕ ประจ าปี ๒๕๕๙ ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลดังนี้  

๑. ด.ช.ภัทรพล สุขส าราญ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  

    ประเภทชายได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

๒. ด.ญ.ศศินิภา จันทร์ฉาย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  

    ประเภทหญิง ได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

๓. ด.ช.ณพัศ อุนะรัตนท์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖       

    ประเภทชาย  

 ๑๔. ด.ญ.ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา เข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ได้รับรางวัลชมเชย ยิมนาสติกเด็กเล็ก Class B  

ณ MCC HALL ชั้น ๔ เดอะมอลล์ บางกะปิ 

 ๑๕. ด.ช.ฐนวฒัน์  จิณวุฒิ ป.๕/๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 

๒๐๑๖  (CFM)  



 ๑๖. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนักเรียน กรมพลศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียน

ส่วนกลางประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ  

ได้รับรางวัลดังนี้  

๑. ชนะเลิศประเภททีมชาย ๘ ปี  

๒. ชนะเลิศประเภททีมหญิง ๑๐ ปี  

๓. ชนะเลิศประเภททีมหญิง ๑๘ ปี 

๔. รองชนะเลิศประเภททีมชาย  

 ๑๗. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ครั้งที่ ๖๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ณ ศูนย์วิชาการกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

๑. ด.ญ.พรพิรุณ สงวนศิลป์ ป.๕/๖ การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

๒. ด.ญ.จิรชัญา พุ่มเจริญ ป.๖/๖ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

๓. ด.ญ.กนกรดารัศธิ์ รติเวโรจน์กุล ป.๖/๖ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ได้รับรางวัล 

    เหรียญเงิน  

๔. ด.ญ.ชนากานต์ มานะธ ารง ป.๖/๖ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ได้รับรางวัล    

    เหรียญเงิน  

๕. ด.ญ.สิตานัน เจริญเชื้อ ป.๖/๑ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ได้รับรางวัล 

    เหรียญเงิน  

๖. ด.ญ.วิมลสิริ โพธิ์น้อย ป.๖/๖ การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  

๗. ด.ช.พีรวิชญ์ รอดสงค์ ป.๖/๖ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

๑. ด.ช.ฐนวัฒน ์จิณวุฒิ ป.๕/๖ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

 ๑๘. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ในงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ณ.โรงเรียนวัดอัม- 

รินทราราม ผลการแข่งขัน ดังนี้  

๑. เด็กชายธีรภัทร นิติจรรยา ม.๒/๒ ได้รับรางวัล เหรียญทอง และได้เป็นตัวส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ เข้าไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี  

 ๑๙. นายนพพันธ์ จันทรศร ชั้น ม.๖/๕  ได้รับรางวัล สุดยอดเยาวชน Popular Vote แห่งปี ๒๐๑๖  

การแข่งขันสุดยอดเยาวชน คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น ๒ จากโครงการ “คิดใส ใจสะอาด เพ่ือชาติ เพื่อในหลวง”  

โดยได้รับทุนการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ฟรี ๔ ปี และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก

ท่านรององคมนตรีที่ปรึกษาในหลวง จัดโดยบริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จากัด และบริษัท ๓๖๐ องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นต์  



 ๒๐. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๙  

ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้  

๑. เด็กชายธนธัญ ตั้งหลักดี ป.๕/๙ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท  

๒. เด็กหญิงชนากานต์ มานะธ ารง ป.๖/๖ ได้คะแนนผ่านเกณฑ์  

๓. เด็กหญิงวริศรา ศาสตร์เปี่ยม ป.๓/๑ ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 

 ๒๑. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ าเพ่ือเฉลิมฉลองวันกีฬาชาติ  ณ. สระว่ายน้ าการกีฬา

แห่งประเทศไทย  ได้รับรางวัล ดังนี้ 

๑. ด.ญ.เอมิกา อมฤก ชั้น ป.๔/๙ รุ่นอายุ ๙-๑๐ ปีหญิง กลุ่มโอเพ่น  ๔ เหรียญทอง  

    ชนะเลิศอันดับ ๑  

๒. ด.ช.บุญฤทธิ์ รองโสภา ชั้น ป.๔/๙ รุ่นอายุ ๙-๑๐ปีชาย กลุ่มโอเพ่น ๑ เหรียญเงิน  

    ๒ เหรียญทองแดง  

๓. ด.ญ.ณัฏฐช์ญา จันทร์คง ชั้น ป.๓/๑ รุ่นอายุ ๙-๑๐ปีหญิง กลุ่มโอเพ่น ๒ เหรียญเงิน  

    ๒ เหรียญทองแดง ชนะเลิศอันดับ ๒  

๔. ด.ญ.ณัฏฐนันท์ จันทร์คง ชั้น ป.๒/๘  รุ่นอาย ุ๘ ปีหญิง กลุ่มโอเพ่น ๔ เหรียญเงิน  

      ชนะเลิศอันดับ ๒  

๕. ด.ญ.เยาวเรศ สนธิภักดี ชัน้ ป.๒/๗ รุ่นอาย ุ๘ ปีหญิง กลุ่มโอเพ่น ๓ เหรียญทองแดง  

๖. ด.ญ.ณัฏฐวรรณ จันทร์คง ชั้น ป.๑/๒ รุ่นอาย๗ุปีหญิง กลุ่มโอเพ่น ๑ เหรียญทอง, ๓ เหรียญเงิน     

         ชนะเลิศอันดับ ๒  

๗. ด.ญ.ญาณิศา อมฤก ชั้น ป.๒/๗ รุ่นอาย๗ุปีหญิง กลุ่มโอเพ่น ๔ เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 

 ๒๒. ด.ญ.ศศิรา แก้วกุล อ.๓/๕  เข้าร่วมการประกวด Santa Kids ทูตน้อยเพ่ือเพ่ือนด้อยโอกาส ปี ๑๐  

ตอนพิเศษ “ท าดีเพ่ือพ่อ” ณ ศูนย์การค้าเดอะวอล์ค สาขา เกษตร-นวมิทร์ และได้ผู้รับต าแหน่ง ต่างๆ ในการประกวด 

ครัง้นี้ ดังนี้  

๑. ด.ญ.ศศิรา แก้วกุล อ.๓/๕ ได้ ๒ ต าแหน่ง ชนะเลิศ รุ่น ๔-๕ ขวบ และ อีซี่บาย โหวตโดย  

ได้รับถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สายสะพาย / ทุนการศึกษา /เกียรติ

บัตร พร้อมด้วยภาพสีน้ า พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ฝีมือการวาดของ อาจารย์ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ ศิลปินสีน้ า 

 ๒๓. ด.ช. ภัทรพล สุขส าราญ  ม.๒/๑ ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น ด.ช.ฐนวฒัน ์จิณวุฒิ ป.๕/๖  

ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่

น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ ได้เข้ารับโล่รางวัล

และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 

 ๒๔. ด.ช.ธีรภัทร นิติจรรยา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ รางวัลเหรียญทอง การประกวดดนตรีไทย

เดี่ยวระนาดเอก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรม ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖ ที่ จ.จันทบุรี  



 ๒๕. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมทดสอบทักษะวิชาการกลุ่ม ๗ ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

ณ. โรงเรียนวัดวชิรธรรม เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ดังนี้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

๑. ด.ญ.ชัญญา ชุณหพงศ์พิเชฐ ป.๑/๗ เหรียญทอง  

๒. ด.ช.ณัฐวรรธน ์แอบยิ้ม ป.๒/๑ เหรียญทอง  

๓. ด.ช.นิธิศ วรางค์สุข ป.๓/๙ เหรียญทอง  

๔. ด.ช.นัฐชานนท์ ยงค์พีระกุล ป.๔/๙ เหรียญทอง  

๕. ด.ญ.ปุณยวีร์ ทะประสพ ป.๕/๑ เหรียญทอง  

๖. ด.ช.วงศธร พิพัฒน์สถาพรกิจ ป.๖/๘ เหรียญทอง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

๑. ด.ช.ปพน วัฒนกิจพิศาล ป.๑/๘ เหรียญทอง  

๒. ด.ญ.พนิตพิชา ธรรมเป็นศิริ ป.๒/๗ เหรียญทอง  

๓. ด.ช.ปุรเชษฐ์ ทองมีเพชร ป.๓/๙ เหรียญทอง  

๔. ด.ญ.นันทพัชร์ เธียรสุวรรณแสง ป.๔/๙ เหรียญทอง  

๕. ด.ช.ฉัตรมงคล พุฒพันธ์ ป.๕/๙ เหรียญทอง  

๖. ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ ศิริสุวรรณ ป.๖/๘ เหรียญทอง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

๑. ด.ช.สิรวชิญ์ เมฆโหรา ป.๑/๘ เหรียญทอง  

๒. ด.ญ.พิมพ์ญาดา อยู่ไสว ป.๒/๘ เหรียญทอง  

๓. ด.ช.ณัฐการณ์ งามข า ป.๓/๗ เหรียญเงิน  

๔. ด.ญ.ธันยพรรษ์ ชัยธนรัชต ์ป.๔/๙ เหรียญทอง  

๕. ด.ช.ธาวิน เลาหะพงษ์พันธ์ ป.๕/๖ เหรียญทอง  

๖. ด.ญ.อรณิชา พิพัฒน์โนมัย ป.๖/๖ เหรียญทอง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  

๑. ด.ญ.เปมิกา งามแสง ป.๑/๒ เหรียญทอง  

๒. ด.ช.ธันวา ภู่โทสนธิ ์ป.๒/๑ เหรียญทอง  

๓. ด.ญ.ชนม์ณภัทร์ หวังพัฒนะวงศ์ ป.๓/๗ เหรียญทอง  

๔. ด.ช.วทัญญู อ านวยสิน ป.๔/๙ เหรียญเงิน  

๕. ด.ช.ชนธัญ ตั้งหลักดี ป.๕/๙ เหรียญทอง  

๖. ด.ญ.ชนากานต์ มานะธ ารง ป.๖/๖ เหรียญทอง  

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑. ด.ช.ภาสกร ฉายายน ป.๑/๗ เหรียญทอง  

๒. ด.ช.ณัฐพนธ์ นนท์ศิลา ป.๒/๘ เหรียญทอง  

๓. ด.ช.เนเชอร์ ทวีสัตย์ ป.๓/๘ เหรียญทอง  

๔. ด.ช.ปวรัฐ จันลาวงศ์ ป.๔/๙ เหรียญทอง  

๕. ด.ญ.กันติยา โรจน์ประเสริฐสุด ป.๕/๙ เหรียญทอง  

๖. ด.ญ.กนกรดารัศธิ์ รติเวโรจน์กุล ป.๖/๖ เหรียญทอง 

 ๒๖. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการเข้าร่วมแข่งขันรายการ เปิดบ้านราชวินิตบางแก้ว ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ : Ratwinit Bangkaeo Open House Academic Year ๒๐๑๖ “ส่งเสริมความรู้ เปิดประตูความคิด ใช้ชีวิต

อย่างมีคุณภาพ สืบสานงานพระราชด าร”ิ  ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ผลการแข่งขันดังนี้  

๑. แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ด.ช.ฐนวัฒน์ จิณวุฒ ิป.๕/๖ เหรียญทอง  

๒. แข่งขันท้าประลองวิทย์-คณิต  

ทีมท่ี ๑  

ด.ช.ธีรภัทร วัฒนเสรี ป.๖/๘ เหรียญทอง  

ด.ช.วชัรธร จิณวุฒ ิป.๖/๘ เหรียญทอง  

ด.ช.ธาวิน เลาหะพงษ์พันธ์ ป.๕/๖ เหรียญทอง  

ทีมท่ี ๒  

ด.ญ.ธีมา เลาหะพงษ์พันธ์ ป.๖/๖ เหรียญทอง  

ด.ญ.รุจีรัตน์ น้อยประไพ ป.๖/๘ เหรียญทอง  

ด.ญ.อรณิษา พิพัฒน์มโนมัย ป.๖/๖ เหรียญทอง  

๓. แข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์  

ด.ญ.พรพิรุณ สงวนศิลป์ ป.๕/๖ เหรียญทอง  

๔. แข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา  

ด.ญ.ชนากานต์ มานะธ ารง ป.๖/๖ เหรียญทอง  

ด.ช.ชนธัญ ตั้งหลักดี ป.๕/๙ เหรียญทอง 

 ๒๗. น.ส.สโรชา จันทร์กิมฮะ เข้าร่วมประกวด Miss SWIZER Superfood หุ่นสวย สุขภาพดี (มิส สไวเซอร์ 

ซุปเปอร์ฟู้ด หุ่นสวย สุขภาพดี) ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท, Gift Voucher Neolaser Clinic มูลค่า ๕๐,๐๐๐ 

บาทผลิตภัณฑ์ SWIZER superfood ไว้ใช้ตลอดทั้งปี มอบโดย แพทย์หญิงวารีรัตน์ โขมศิริ ผู้บริหารแบรนด์ Swizer 

Superfood  บริษัท อินโนเวทิฟ เฮลธ์ จ ากัด 

 ๒๘. นักเรียนโรงเรียนลาซาลสอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากการสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชาคณิตศาสตร์ 

  



๑. ด.ญ.อรณิชา พิพัฒน์มโนมัย ป.๖/๖  

๒. ด.ช.ณรัช พัฒนธนาเดชา ป.๖/๖  

๓. ด.ญ. ธีมา เลาหะพงษ์พันธ์ ป. ๖/๖  

๔. ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ อยู่ประเสริฐ ป.๖/๗  

๕. ด.ช.ธีรภัทร วัฒนเสรี  ป.๖/๘  

๖. ด.ญ.นันทิชา ค่ายไธสง  ป.๖/๘  

๗. ด.ญ.ณิชกานต์ อรรคศรี ป.๖/๘  

๘. ด.ช.วัชรธร จิณวุฒิ  ป.๖/๘  

๙. ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ ศิริสุวรรณ ป.๖/๘ 

 ๒๘. นักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ ารายการ NS Championship th๑ ๒๐๑๗  

ณ สระว่ายน้ า โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลถ้วยสโมสรชนะเลิศ อันดับที่ ๓  

และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท รายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัล  

๑. นายสิปปกร ธรรมวัฒน์ ได้รับรางวัล ๕ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง  

๒. นายธันวา แสงใน ได้รับรางวัล ๒ เหรียญทอง ๔ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง  

๓. ด.ช.ธนภัทร ดนัยนฤมล ได้รับรางวัล ๗ เหรียญทอง ๗ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง  

๔. ด.ช.ปรัชญา ปันนา ได้รับรางวัล ๒ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง  

๕. ด.ญ.เอมิกา อมฤก ได้รับรางวัล ๑๕ เหรียญทอง ๑ เหรียญทองแดง  

๖. ด.ญ.จิดาภา พลปัถพี ได้รับรางวัล ๖ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง  

๗. ด.ช.บุญฤทธิ์ รองโสภา ได้รับรางวัล ๖ เหรียญทอง ๖ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง  

๘. ด.ญ.ณัฏฐชยา จันทร์คง ได้รับรางวัล ๘ เหรียญทอง ๔ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง  

๙. ด.ญ.เยาวเรศ สนธิภักดี ได้รับรางวัล ๔ เหรียญเงิน ๔ เหรียญทองแดง  

๑๐. ด.ช.เศรษฐกรณ์ มีสมบูรณ์ ได้รับรางวัล ๒ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง  

๑๑. ด.ญ.ณัฏฐนันท์ จันทร์คง ได้รับรางวัล ๒ เหรียญทอง ๖ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง  

๑๒. ด.ญ.เบญญภา ธรรมวัฒน์ ได้รับรางวัล ๓ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง  

๑๓. ด.ญ.ณัฏวรรณ จันทร์คง ได้รับรางวัล ๖ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง  

๑๔. ด.ญ.ญาณิศา อมฤก ได้รับรางวัล ๔ เหรียญทอง ๔ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง  

๑๕. ด.ญ.ญาณเพ็ญศิริ มีสมบุรณ์ ได้รับรางวัล ๒ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน 

 
 
 
 
 



๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘   
๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๓ 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน      
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกาย      
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ      

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม      

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา      

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
     

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
 

 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
     

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม

ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
     

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม      
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
     



 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๑๒.๒  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน      
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ      
มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
                   ที่พึงประสงค์ 

     

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย 
                   ตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง  
                   ต่อเนื่อง  

 

    

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น  
                   ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 
                   อย่างมีสติสมเหตุผล 

 

    

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
                  หลักสูตร 

 
    

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  
                  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติ      
                  ทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

 

    

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
    

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
                   อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
    

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง       
                   ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี     
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

    

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ 
                     เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                     อย่างรอบด้าน 

 

    

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ                    
                     การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
                     เต็มศักยภาพ 

 

    

      



 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ  ๙๑.๗๒   ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ  
                     สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
    

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 
                     ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้ 

 
    

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
                     ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  และจุดเน้น 
                     ที่ก าหนดขึ้น 

 

    

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม      
มาตรฐานที่ ๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 
                      แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา  
                      และส่งเสรมิสถานศึกษาให้ยกระดับ  
                      คุณภาพที่สูงขึ้น 

 

    



๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

๑๓.๑ การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ประเภทโรงเรียน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๖ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินพัฒนางานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
                ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
                แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๙๖ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) ประเภทโรงเรียน 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๙๔.๙๖ คะแนน 

 มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป    ใช่    ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี ้   ใช่    ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่    ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 



ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

๑๓.๒ การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๖ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๐๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๒.๕๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
                และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๖ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
               วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                 รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ 
                 แนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๒๒ ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป    ใช ่    ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากท้ังหมด ๑๒ ตัวบ่งชี ้   ใช ่    ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช ่    ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 โรงเรียนลาซาล ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕๒ ซอยลาซาล ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
มีบุคลากรสายบริหาร ๗ คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่  ๒๒  ถึง  ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ มีการจัดการศึกษา ๒ ระดับคือ 

๑. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : การศึกษาปฐมวัย (๒-๕ปี) มีครูจ านวน ๔๐ คน เด็กจ านวน ๗๒๐ คน 
๒. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ าแนกเป็น 

- ประถมศึกษา มีบุคลากรครูจ านวน ๑๐๖ คน  ผู้เรียนจ านวน  ๒,๓๘๑ คน 
- มัธยมศึกษา มีบุคลากรครูจ านวน ๗๗   คน  ผู้เรียนจ านวน ๑,๘๓๑ คน 
รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรจ านวน  ๒๒๓    คน ผู้เรียนจ านวน ๔,๙๓๒ คน 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ปี) 
 ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่ 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 
๒ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
๓ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีมาก 
๔ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีมาก 
๕ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 
๖ ๖ ประสิทธิผลในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 
๗ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
๘ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 
๙ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ดีมาก 

๑๐ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๑ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
๑๒ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 
ดีมาก 

 
ไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี 
 
 
 



จุดเด่น 
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
๒. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการ พัฒนาสถานศึกษาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย สวนสัตว์ สวนป่าเมาคลี ลานไดโนเสาร์ 
จุดควรพัฒนา 

๑. ผู้เรียนบางส่วนยังมีน้ าหนักเกินเกณฑ์ ใส่ใจรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่อนข้างน้อย 
๒. การบริหารจัดการด้านโครงการ/กิจกรรม ยังมีความซับซ้อน ท าให้สภาพการด าเนินงานมีที่มากโดยไม่

จ าเป็น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ให้มีการควบคุมอาหาร และส่งเสริม

การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง ติดตามควบคุมดูแลเรื่องการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่น น้ าอัดลม ขนม
ขบเค้ียว ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของความอ้วนและโรคภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะควรประสานร่วมกับผู้ปกครอง 

๒) สถานศึกษาควรส่งเสริมผู้เรียนที่มีสติปัญญาและมีความพร้อมเข้าประกวดแข่งขันตามความสามารถ
กับหน่วยงานต่าง ๆ 

๒. ด้านการบริหารการจัดการ 
๑) สถานศึกษาควรท าการทบทวนวิเคราะห์โครงการต่าง ๆ ในระดับปฐมวัยที่มีลักษณะการด าเนินงานที่

มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน เพ่ือปรับหรือยุบรวมเป็นโครงการเดียวกัน ลดภาระงาน ลดความซ้ าซ้อน ขณะเดียวกัน 
ควรพิจารณาว่าการด าเนินงานส่วนใดยังไม่ครอบคลุมปัจจัยการพัฒนาของสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การบรรลุสู่เป้าหมายและปรัชญา วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้ดีขึ้นในแต่ละปีต่อไป 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นฐานการเรียนรู้ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมที่สนใจและมี

ความถนัด รวมทั้งควรน าผลงานการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๑) สถานศึกษาควรจัดโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับ พรบ. การศึกษาเอกชน 
๒) สถานศึกษาควรท าแผนพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับต้นสังกัด จัดโครงการและ

กิจกรรมรองรับแต่ละมาตรฐานไม่ซับซ้อนกัน พัฒนาวิธีการประเมินตนเองให้มีที่มาที่ไปชัดเจนน่าเชื่อถือ สู่การน าไป
ปรับปรุงพัฒนาได้อย่างถูกต้อง เกิดพัฒนาการของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๑) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จัก
พอเพียง รักประชาธิปไตย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และความมีจิตอาสา 

๒) สถานศึกษาบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมคติและวัยของเด็ก 
จัดท าสวนสัตว์ สวนป่าเมาคลี และลานไดโนเสาร์ 

 



ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่ 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
๒ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
๓ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
๔ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดีมาก 
๕ ๕ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
ดีมาก 

๖ ๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ดี 
๗ ๗ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
๘ ๘ ประสิทธิภาพของบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดี 
๙ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ 

ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ดี 

๑๐ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

ดี 

๑๑ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดี 
๑๒ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้รักษาตัวบ่งชี้ 

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

ดี 

 
   ไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี 
จุดเด่น 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ท าเป็น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดี มีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการ
พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพและมีผลการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้รักษาตัวบ่งชี้ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ และมีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน มีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้นสังกัด 



จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ครูบางส่วนยังมีทักษะค่อนข้างน้อยในการวางแผนเพ่ือประเมินความก้าวหน้าผู้เรียน 
๒. สถานศึกษามีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจค่อนข้างน้อยแก่ผู้ปกครอง ชุมชน 

ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความเข้าใจอย่างทั่วถึง ตลอดจนการให้
ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนในการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ และการด าเนินงานให้บรรลุตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา เพ่ือให้ทุก
ภาคส่วนได้ประจักษ์ถึงประโยชน์ที่ได้รับต่อสังคมอย่างกว้างขวางในอนาคต 

๓. สถานศึกษายังมีการด าเนินงานค่อนข้างน้อยในการท าวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยที่สถานศึกษามีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการด าเนินงานการจัดการศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) สถานศึกษาควรมีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง  ชุมชน  ตลอดจน 

ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์และการด าเนินงานให้บรรลุตาม
จุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ประจักษ์ถึงประโยชน์ที่ได้รับต่อสังคมอย่าง
กว้างขวางในอนาคต 

๒. ด้านการบริหารการจัดการศกึษา 
๑) สถานศึกษาควรมีการด าเนินการท าวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนการจัดการศึกษาของสถาน    

ศึกษาโดยที่สถานศึกษามีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการด าเนินงานการจัดการศึกษา และเพ่ือให้สถานศึกษามีนโยบาย
และแผนการจัดการศึกษาที่สมบูรณสามารถใช้พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) สถานศึกษาควรด าเนินการปรับปรุงระบบการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบ  

และแบบวัดประเมินผล ที่มีความหลากหลายตรงตามธรรมชาติของวิชาที่สอน และส่งเสริมให้มีการน าผลประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนมาใช้พัฒนาผู้เรียนในการจัดสอนซ่อมเสริม และใช้ในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มี
ความสอดคล้องกับศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
๑) สถานศึกษาควรหารือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือพิจารณากระแสการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานตัวบ่งชี้ 

การประเมินคุณภาพภายในตามสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากหน่วยงานบางส่วนเช่น สพฐ. มีการประกาศใช้มาตรฐาน
ชุดใหม่ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทและทิศทางการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว จึงควรหารือเพ่ือรับรู้ทิศ
ทางการใช้มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในให้ชัดเจนและพัฒนาได้ถูกต้องมั่นใจก้าวสู่ความเป็นสากลได้ทันต่อเหตุ  
การณ์ไม่เกิดภาระงานการพัฒนาคุณภาพสะสมกับบุคลากรมากเกินไป 
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๑ นางสาวสุธาทิพย์ ธรรมจันทร์ ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา  - เตรียมความพร้อม อ.๑ ๒๓ ๔๘ อ.๑ ๗๗

๒ นางสาวสุวภาพ ศิริโพธิพ์ันธุก์ุล ค.บ. สุขศึกษา  - เตรียมความพร้อม อ.๑ ๓๕ ๖๐ อ.๑ ๕๗

๓ นางรุ่งทิพย์ ไกยะฝ่าย ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา  - เตรียมความพร้อม อ.๑ ๘ ๔๐ อ.๑ ๕๗

๔ นางรัตนา พิมพ์ศิริ ป.กศ.  -  - เตรียมความพร้อม อ.๒ ๓๙ ๕๘ อ.๒ ๕๗

๕ นางสุดารัตน์ ธานัตถ์โชติภณ ค.บ. การศึกษาปฐมวยั  - เตรียมความพร้อม อ.๒ ๘ ๔๐ อ.๒ ๕๗

๖ นางบุญสนอง ชมชื่น ค.บ. การศึกษาปฐมวยั  - เตรียมความพร้อม อ.๒ ๖ ๖๓ อ.๒ ๕๗

๗ นางอรอนงค์ รัศมี ปวส. การบัญชี  - เตรียมความพร้อม อ.๒ ๒๑ ๔๓ อ.๒ ๖๓

๘ นางสาวพรรณทิพา แซ่เฮ้ง ค.บ. การศึกษาปฐมวยั  - เตรียมความพร้อม อ.๓ ๘ ๓๖ อ.๓ ๖๕

๙ นางฐิติวรรณ จินดาวรรณ ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา  - เตรียมความพร้อม อ.๓ ๑๘ ๔๐ อ.๓ ๕๗

๑๐ นางสาววนิดา สัพโส ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา  - เตรียมความพร้อม อ.๓ ๒๑ ๔๐ อ.๓ ๗๑

๑๑ นางสาวอารียา วังทะพันธ์ ค.บ. การประถมศึกษา  - เตรียมความพร้อม อ.๓ ๑๒ ๓๖ อ.๓ ๕๒

๑๒ นางสาววรานษิฐ์ ดิษยภูววิวัฒน์ ค.บ. การศึกษาปฐมวยั  - เตรียมความพร้อม อ.๓ ๓๐ ๕๐ อ.๓ ๕๗

๑๓ นางญาดา จันทร์ศุกระ กศ.ม. วดัผลการศึกษา  - เตรียมความพร้อม อ.๓ ๑๕ ๔๑ อ.๓ ๕๗

๑๔ นางสาวกัญญาภคั บุญเกิด ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา  - เตรียมความพร้อม อ.๑ ๘ ๓๒ อ.๑ ๗๑

๑๕ นางสาวพิรุณรัตน์ แสงทอง ค.บ. การศึกษาปฐมวยั เตรียมความพร้อม อ.๑ ๙ ๓๔ อ.๑ ๔๒

๑๖ นางสาวสุวรรณา กิ่งก้าน ม.6  -  - เตรียมความพร้อม อ.๒ ๓๙ ๗๑ อ.๒ ๕๐

๑๗ นางสาวละเอียด สอสิริกุล บธ.บ. การตลาด  - เตรียมความพร้อม อ.๓ ๓๘ ๕๙ อ.๓ ๕๐

๑๘ นางสาวนุชจรินทร์ สมหมาย ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  - เตรียมความพร้อม อ.๑ ๓๒ ๕๑ อ.๑ ๕๐

๑๙ นางเพ็ญแข ชาญวิบูลย์ศรี ค.บ. การศึกษาปฐมวยั  - เตรียมความพร้อม อ.๒ ๑๑ ๕๕ อ.๒ ๕๙

๒๐ นางสาวพรพิมล จันทร์เคน ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา  - เตรียมความพร้อม อ.๓ ๑๙ ๔๐ อ.๓ ๕๐

๒๑ นางชริยา ค าจันทร์ ค.บ. นาฏศิลป์ การศึกษานอกโรงเรียน เตรียมความพร้อม อ.๑ ๑๕ ๔๐ อ.๑ ๕๗

๒๒ นางอาทิญา สุริยวโรภาส ค.บ. การศึกษาปฐมวยั  - เตรียมความพร้อม อ.๒ ๑๓ ๓๙ อ.๒ ๕๗

๒๓ นางสาวรุจิศิลป์ วัฒนพลอย ค.บ. การศึกษาปฐมวยั  - เตรียมความพร้อม อ.๓ ๑๐ ๓๒ อ.๒ ๔๒

๒๔ นางปานดวงเนตร วิจิตรพร ศศ.บ. ดุริยศิลป์ ภาษาอังกกฤษ เตรียมความพร้อม,ภาษาอังกฤษ อ.๑-๓ ๑๓ ๕๑ อ.๓ ๙๑

๒๕ นางสาวกาญจนา กงกาหน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  - เตรียมความพร้อม อ.๑ ๕ ๓๓ อ.๑ ๕๗

๒๖ นางสาวจงรักษ์ พวงทอง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  - เตรียมความพร้อม อ.๑ ๕ ๓๘ อ.๑ ๕๗

๒๗ นางสาวนิตยา เตยสร้อย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  - เตรียมความพร้อม อ.๒ ๕ ๒๗ อ.๒ ๕๗

๒๘ นางสาวพรพิมล พิญญะพันธุ์ บธ.บ. การจดัการทั่วไป  - เตรียมความพร้อม อ.๑ ๔ ๓๓ อ.๑ ๕๗

๒๙ นางสาวปราณี อร่ามวงษ์ ค.บ. การศึกษาปฐมวยั  - เตรียมความพร้อม อ.๑ ๓ ๓๙ อ.๑ ๕๗

๓๐ นางสาวมะลิ นิมิตคีรีมาศ ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา  - เตรียมความพร้อม อ.๑ ๓ ๒๖ อ.๑ ๕๒

๓๑ นางสาวศุภางค์ วงค์กอ้ม ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว  - เตรียมความพร้อม อ.๓ ๑ ๓๒ อ.๓ ๕๗

๔.  ข้อมูลครูและบุคลากร
       ครูระดับปฐมวัย

ชื่อ - สกุล
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๑ นางสาวพิศมัย วงษ์แปลง ค.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป  - ไทย,คณิต,สังคมฯ,ประวัติศาสตร์,ล.ส.,แนะแนว,ชุมนมุ ป.๑ ๙ ๓๖ ป.๑ ๔๒

๒ นางวิลาวัณย์ สัจจชลพันธ์ ค.บ. การอนุบาลศึกษา นาฏศิลป์ ไทย,คณิต,สังคมฯ,ประวัติศาสตร์,ล.ส.,แนะแนว,ชุมนมุ ป.๑ ๒๒ ๕๒ ป.๑ ๔๒

๓ นางสาวนวพร ป่วนภูเขียว ค.บ. สังคมศึกษา  - ไทย,คณิต,สังคมฯ,ประวัติศาสตร์,ล.ส.,แนะแนว,ชุมนมุ ป.๑ ๑๔ ๔๐ ป.๑ ๕๐

๔ นางสาวกมลวรรณ โสวรรณะ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อตุสาหกรรมศิลป์ ภาษาอังกฤษ ป.๑ ๑๖ ๔๐ ป.๑ ๕๐

๕ นางนวลน้อย ฉิมวัย ค.บ. การประถมศึกษา  - ไทย,คณิต,สังคมฯ,ประวัติศาสตร์,ล.ส.,แนะแนว,ชุมนมุ ป.๑ ๒๖ ๕๒ ป.๑ ๔๒

๖ นางจรัสศรี ช่วงถึก มศ.5  -  - คณิตศาสตร์,การงานอาชีพฯ,หน้าที่พลเมือง ป.๒-๓ ๓๗ ๕๗ ป.๒ ๕๐

๗ นางเสาวนีย์ จินประยูร กศ.บ. การประถมศึกษา บริหารการศึกษา ภาษาไทย ป.๒ ๒๕ ๕๖ ป.๒ ๔๒

๘ นางวรรณา ธีระชุติกุล ค.บ. การประถมศึกษา  - ภาษาไทย ป.๒ ๕ ๕๒ ป.๒ ๕๐

๙ นางสาวจุฑาทิต เกตุใจ คศ.บ. คหกรรมศาสตร์  - การงานอาชีพฯ ป.๑ ๖ ๓๒ ป.๑ ๔๒

๑๐ นางสาวสุชีลา ยมะสมิต ค.บ. การประถมศึกษา  - สังคมฯ,ประวติัศาสตร์,ล.ส.,แนะแนว,ชุมนุม ป.๒ ๓๑ ๖๐ ป.๒ ๔๒

๑๑ นางวราภรณ์ เรนอฟ ศษ.บ. การประถมศึกษา  - คณิตศาสตร์ ป.๒ ๘ ๔๔ ป.๒ ๕๐

๑๒ นางนันทนีย์ ทองเรืองรุ่ง ค.บ. การประถมศึกษา  - สังคมศึกษา ป.๓ ๕ ๕๔ ป.๓ ๔๒

๑๓ นางสาวพันทิพย์ จุ้ยศุขะ ศษ.บ. สุขศึกษา จิตวิทยา คณิต,สังคม,ประวติัศาสตร์,การงานฯ,ล.ส.,ชุมนุม ป.๑ ๒๔ ๕๒ ป.๑ ๕๐

๑๔ นางสาวมะยุรี ดีสุ่ย ค.บ. การประถมศึกษา  - ภาษาไทย ป.๓ ๑๒ ๓๔ ป.๓ ๔๒

๑๕ นางโสภา ช่วงอรุณ ค.บ. การประถมศึกษา  - ภาษาไทย ป.๑ ๒๒ ๖๐ ป.๑  -

๑๖ นางสาวรักเกล้า วรสาร ค.บ. การประถมศึกษา  - สังคมศึกษา ป.๒ ๖ ๕๐ ป.๒ ๕๐

๑๗ นางสาววรนุช นครวงศ์ ค.บ. การประถมศึกษา  - ภาษาไทย ป.๓ ๘ ๓๖ ป.๓ ๕๐

๑๘ นางสาวลัดดา หอมสมบัติ ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์  - สังคม,ประวัติศาสตร์,หน้าที่พลเมือง ป.๒-๓ ๕ ๓๑ ป.๓ ๕๐

๑๙ นางนพพร โกษาคาร ค.บ. คหกรรมศาสตร์ จิตวทิยาการแนะแนว ไทย,วทิย,์หนา้ทีพ่ลเมือง,แนะแนว ป.๑ ๒๔ ๕๔ ป.๑ ๕๐

๒๐ นางสาวนงลักษณ์ สุทธิฤกษ์ ค.บ. การประถมศึกษา  - สังคมศึกษา ป.๑ ๔๓ ๖๗ ป.๑ ๔๒

๒๑ นางมณีรัตน์ กสิสิทธิ์ มศ.3  -  - คณิตศาสตร์ ป.๒ ๔๑ ๖๓ ป.๒ ๔๒

๒๒ นางสาวร าเพย วิจิตรวงษ์ ค.บ. การศึกษาปฐมวยั  - ธรุการโรงเรียน,การอ่านไทย ป.๓ ๒๒ ๖๖ ป.๓ ๕๐

๒๓ นางชุลีกร ผิวขาว ค.บ. ศิลปหัตถกรรม อตุสาหกรรม(ปัน้) ศิลปะ ป.๒ ๒๕ ๕๗ ป.๒ ๔๒

๒๔ นายฉลอง ชมบุหร่ัน กศ.บ. สุขศึกษา พละ การงานอาชีพฯ ป.๓ ๓๔ ๕๘ ป.๓ ๔๒

๒๕ นางกันทิมา สุธิกุลไพบูลย์ ค.บ. ภาษาไทย นาฏศิลป์ ภาษาไทย ป.๑ ๒๒ ๔๙ ป.๑ ๕๘

๒๖ นางสาวจินตนา จินดาวรรณ์ กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา,ว่ายน้ า ป.๑-๓ ๒๑ ๔๔ ป.๓ ๕๐

๒๗ นายทรงกลด วรชาติเดชชัย ค.บ. ภาษาอังกฤษ  - สุขศึกษา ป.๑-๓ ๙ ๕๔ ป.๑ ๔๒

๒๘ นางสาวณัฏฐา มีเจริญ ศษ.ม. การศึกษาพิเศษ อตุสาหกรรมศิลป์ ภาษาอังกฤษ ป.๓ ๑๘ ๔๐ ป.๓ ๔๒

๒๙ นางสาวสุธัญญา สีหไสยาสิทธิ์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อตุสาหกรรมศิลป์ ภาษาอังกฤษ ป.๒ ๑๓ ๔๐ ป.๒ ๔๒

๓๐ นางจุฑารัตน์ มานพกาวี ศศ.บ. ภาษาองักฤษธุรกจิ  - ภาษาอังกฤษ ป.๑-๒ ๘ ๓๘ ป.๑ ๔๒

๓๑ นางสาววาสนา ศิลป์ชัย ปวส. คอมพิวเตอร์  - ส านักอธกิาร,คอมพิวเตอร์ ป.๓ ๑๕ ๔๐ ป.๓ ๔๒

๓๒ นางสาวนียนา ศรีสนั่น ค.บ. ชีววิทยา  - คณิตศาสตร์ ป.๓ ๑๔ ๔๐ ป.๓ ๕๐

๓๓ นางสาวสมลักษณ์ อมรพิทักษ์วงศ์ กศ.บ. ดุริยางค์ศาสตร์ไทย  - ดนตรี ป.๑-๓ ๑๔ ๓๕ ป.๓ ๕๐

๓๔ นางสาวนุชนภางค์ ไชยเผือก ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  - บรรณารักษ์,ภาษาไทย ป.๑ ๑๓ ๓๔ ป.๑ ๔๒

๓๕ นางสาวอัจฉรา ปลิดกระโทก ค.บ. คอมพวิเตอร์ศึกษา  - คอมพิวเตอร์ ป.๑-๓ ๑๒ ๓๘ ป.๒ ๕๘

๓๖ นายทวีศักด์ิ มีเคลือบ ค.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป  - วิทยาศาสตร์ ป.๓ ๗ ๔๑ ป.๓ ๕๐

๓๗ นางบรรยดา ต้นทองค า ค.บ. สังคมศึกษา  - ธุรการสาย,สังคมศึกษา ป.๒ ๑๔ ๔๑ ป.๒ ๔๒

๓๘ นางสาวเมธิญา แสงสุข วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  - ไทย,คณิต,สังคมฯ,ประวัติศาสตร์,ล.ส.,แนะแนว,ชุมนมุ ป.๑ ๕ ๒๙ ป.๑ ๕๐

       ครูระดับประถมศึกษา

ชื่อ - สกุล
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๓๙ นางสมฤดี เกียรติยศเจริญ ศษ.บ. ประถมศึกษา  - ภาษาไทย ป.๓ ๓๙ ๕๖ ป.๓ ๕๐

๔๐ นางสาวแพรสวรรค์ เต๋าทอง ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย  - นาฏศิลป์,ชุมนุม ป.๑-ม.๓ ๔ ๒๘ ป.๑ ๕๐

๔๑ นายสุระกิจ ตรีธารา กศ.บ. ภาษาอังกฤษ พละ ภาษาอังกฤษ ป.๓ ๓๓ ๖๐ ป.๓ ๒๖

๔๒ นางสาวพรพิมล ศิวะพิรุฬห์เทพ ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา โภชนาการ,สุขศึกษา ป.๒ ๒๙ ๕๓ ป.๒ ๔๒

๔๓ นางสาวปญัญาภรณ์ พละเอ็น วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ  - วทิย,์ล.ส.,แนะแนว,ชมุนุม ป.๒-๓ ๓ ๓๓ ป.๓ ๕๐

๔๔ นางปัทมาพร ริบุญ ค.บ. การประถมศึกษา  - ไทย,หน้าที่พลเมือง,ล.ส.,แนะแนว,ชุมนุม ป.๒-๓ ๓ ๕๕ ป.๒ ๕๐

๔๕ นางสาวอุบลวรรณ ค ามา ค.บ. การประถมศึกษา  - ไทย,คณิต,สังคมฯ,ประวัติศาสตร์,ล.ส.,แนะแนว,ชุมนมุ ป.๑ ๒ ๓๙ ป.๑ ๔๒

๔๖ นายอนุวัฒน์ กลมลี ค.บ. การศึกษาปฐมวยั  - ศิลปะ ป.๓ ๔ ๓๙ ป.๓ ๔๒

๔๗ นางสาวฉลองรัฐ ไชยสมบูรณ์ ศษ.บ. สังคมศึกษา  - ภาษาอังกฤษ,ล.ส.,ชุมนุม ป.๑-ม.๑ ๑๔ ๔๖ ป.๒ ๗๗

๔๘ นางศรีสุภา สีพันธ์ ค.บ. การประถมศึกษา  - สังคมศึกษา ป.๓ ๓๗ ๖๔ ป.๓ ๔๒

๔๙ นางสาวนิตยา จุ่นบุญ ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา,ว่ายน้ า ป.๑-๔ ๖ ๒๙ ป.๓ ๕๐

๕๐ นายมาโนช ประกอบสุข ค.บ. การประถมศึกษา  - หน้าทีพ่ลเมือง,สุขศึกษา,วา่ยน้ า ป.๑-ม.๓ ๒๔ ๕๔ ป.๓ ๕๐

๕๑ นางสาวรชพร สีนวล ค.บ. ภาษาอังกฤษ  - ภาษาอังกฤษ ป.๒ ๒ ๒๖ ป.๒ ๓๒

๕๒ นางสาวหทัยชนก เสาร์แก้ว วท.บ. พลศึกษา  - พลศึกษา,ว่ายน้ า ป.๒ ๓ ๒๖ ป.๒ ๔๒

๕๓ นางอรุณี ปัญญาดี ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์  - วิทยาศาสตร์ ป.๒ ๑ ๓๕ ป.๒ ๖๖

๕๔ นางสาวปณัณ์ณภสั พานิชย์ ค.บ. วิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์ ป.๓ ๑ ๒๖ ป.๓ ๕๐

๕๕ นางสาววาสนา เชี่ยวสมุทร ศศ.บ. การจดัการทั่วไป  - คณิตศาสตร์ ป.๓-๔ ๘ เดือน ๔๑ ป.๓ ๕๐

๕๖ นายพงษ์พฒัน์ คาโสจนัทร์ ศศ.บ. คริตศาสนศึกษา  - ภาษาอังกฤษ ป.๕ ๗ เดือน ๒๕ ป.๓ ๕๐

๕๗ นางอารีย์ สงวนศิลป์ ศษ.บ. สังคมศึกษา  - สังคม,ประวัติศาสตร์,ล.ส.,ชุมนุม ป.๖ ๑๖ ๔๖ ป.๖ ๔๒

๕๘ นางมยุรา หวานจิตร ค.บ. การประถมศึกษา  - คณิตศาสตร์,ล.ส.,ชุมนุม ป.๔-๖ ๑๕ ๓๘ ป.๕ ๕๐

๕๙ นางภัทรศศิร์ ลูกรัก ค.บ. ฟิสิกส์  - วทิยาศาสตร์,ล.ส.,ชุมนุม ป.๔-๖ ๑๕ ๓๙ ป.๖ ๕๘

๖๐ นางสาวนวลนอ้ย ศรีบุญเรือง ค.บ. การบริหารโรงเรียน  - ภาษาไทย,ล.ส.,ชุมนุม ป.๔-๖ ๒๓ ๖๐ ป.๕ ๓๔

๖๑ นางสาวบุบผา กิมทอง กศ.บ. สุขศึกษา พลศึกษา คณิตศาสตร์,ล.ส.,ชุมนุม ป.๔-๖ ๒๕ ๕๙ ป.๔ ๔๒

๖๒ นางมยุรี ไชยารัศมี ค.บ. เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา  - ภาษาไทย,ล.ส.,ชุมนุม ป.๔-๖ ๒๑ ๔๘ ป.๔ ๗๔

๖๓ นางวรางคณา อื่มอาจ ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ ภาษาไทย ไทย,ล.ส.,แนะแนว,ชุมนุม ป.๕ ๙ ๕๐ ป.๕ ๕๐

๖๔ นางสาวสุภนิดา บงแก้ว ศษ.บ. ธุรกิจศึกษา ส่ือสารมวลชน คณิตศาสตร์,ล.ส.,ชุมนุม ป.๔-๖ ๖ ๓๔ ป.๔ ๕๘

๖๕ นางจารุณี โพธิน์้อย ค.บ. การประถมศึกษา  - ภาษาไทย,ล.ส.,ชุมนุม ป.๖ ๑๐ ๓๔ ป.๖ ๕๘

๖๖ นางสาวกฤษริญญ์กร ขันธะ ค.บ. เคมี  - วทิยาศาสตร์,ล.ส.,ชุมนุม ป.๔-๖ ๑๔ ๓๙ ป.๔ ๔๒

๖๗ นางสาววฤนดา รัตนเลิศ ค.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป  - วทิยาศาสตร์,ล.ส.,ชุมนุม ป.๕ ๑๐ ๔๒ ป.๕ ๕๘

๖๘ นางอภิญญา เพิม่สมบัติ บธ.บ. การบริหารงานบุคคล  - ภาษาไทย,ล.ส.,ชุมนุม ป.๔-๖ ๓๓ ๕๘ ป.๕ ๓๔

๖๙ นางสาวนงนุช ราชภักดี ค.บ. จิตวทิยาและการแนะแนว ภาษาไทย แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๔-๖ ๑๔ ๓๙ ป.๕ ๒๖

๗๐ นางสาวณิชชา บุญประเวศ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ส่ือสารมวลชน ภาษาอังกฤษ,ล.ส,,ชุมนุม ป.๔,๖ ๒๔ ๕๗ ป.๖ ๑๖

๗๑ นางสิรินทิพย์ อยู่รักษา ค.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป  - วทิยาศาสตร์,ล.ส.,ชุมนุม ป.๖ ๘ ๔๓ ป.๖ ๕๘

๗๒ นางสาลี แก้วสนั่น กศ.บ. สังคมศึกษา  - ภาษาไทย,ล.ส.,ชุมนุม ป.๔-๖ ๒๓ ๖๑ ป.๖ ๒๔

๗๓ นางอัญชุลี จั่นขาว ค.บ. การประถมศึกษา  - คณิต,ล.ส.,แนะแนว,ชุมนุม ป.๔-๖ ๙ ๕๓ ป.๖ ๕๐

๗๔ นายไพโรจน์ วานิชสรรพ์ พ.ม.  -  - ภาษาไทย ป.๔ ๔๕ ๗๗ ป.๕ ๓๔

๗๕ นางสาวคนอ ฉายแก้ว พ.ม.  -  - การเงิน,ภาษาไทย ป.๕ ๔๒ ๗๔ ป.๕ ๑๐

๗๖ นางสาวสุนันทา เจียรนัยกุล พ.ม.  -  - ผู้จัดการโรงเรียน,แนะแนว ป.๖ ๔๑ ๖๘ ป.๖ ๕๐

๗๗ นางสาวยินดี ศรีสดใส ค.บ. ภาษาไทย อตุสาหกรรมศิลป์ ภาษาไทย ป.๔ ๒๑ ๖๒ ป.๔ ๕๐
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๗๘ นางสาวมารี จินดาหาญด ารง พ.ม.  -  - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง,แนะแนว ป.๕ ๔๑ ๗๑ ป.๕ ๕๐

๗๙ นายอนันต์ เกาะน้อย ค.บ. คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์,ล.ส.,ชุมนุม ป.๔-๖ ๒๔ ๕๑ ป.๕ ๔๒

๘๐ นางวันทา นาคนาคา กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา หวัหน้าแผนก,ภาษาไทย ป.๔ ๓๒ ๕๔ ป.๔ ๑๐๑

๘๑ นางณัฏฐา เข็มเพ็ชร ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ป.๔ ๑๔ ๕๓ ป.๔ ๓๔

๘๒ นายวิเชียร อาจกันภัย ศษ.บ. ศิลปกรรม  - ศิลปะ,ล.ส.,ชุมนุม ป.๔-๖ ๒๖ ๔๙ ป.๕ ๓๔

๘๓ นางสาวนงลักษณ์ ดุรงค์รัตน์ กศ.บ. การประถมศึกษา ภาษาองักฤษ ภาษาอังกฤษ,ล.ส,,ชุมนุม ป.๔-๖ ๒๑ ๔๘ ป.๕ ๓๔

๘๔ นางคล้องจิตต์ กลมลี ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย  - นาฏศิลป์,ล.ส.,ชุมนุม ป.๔-๖ ๒๐ ๔๑ ป.๖ ๔๒

๘๕ นางสาวจงกล แก้วสุรินทร์ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน  - วิทยาศาสตร์ ป.๕ ๒๐ ๔๔ ป.๕ ๔๒

๘๖ นางสาวชุตินันท์ ธีระพร ค.บ. คหกรรมศาสตร์  - ประชาสัมพนัธ,์คอมพวิเตอร์ ป.๖ ๑๓ ๓๗ ป.๖ ๓๔

๘๗ นายเอกพงษ์ หล่ีอินทร์ ค.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปศึกษา การงานฯ,ล.ส.,ชุมนมุ ป.๔-๖ ๑๑ ๓๘ ป.๖ ๔๒

๘๘ นางธนิยา พานเพ็ง วท.บ. เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม  - คอมพิวเตอร์ ป.๔ ๙ ๓๒ ป.๔ ๓๔

๘๙ นางสายนะที ฤทธิโสม วท.บ. สุขศึกษา  - สุขศึกษา,ล.ส.,ชุมนุม ป.๔-๖ ๕ ๕๐ ป.๔ ๓๔

๙๐ นางสาวสายหยุด ศรีคราม ค.บ. ภาษาอังกฤษ  - ภาษาอังกฤษ,ล.ส,,ชุมนุม ป.๔ ๕ ๓๗ ป.๔ ๓๔

๙๑ นางสาวอรุณศรี ธีระกาญจน์ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน  - สังคมศึกษา ป.๔-๖ ๒๗ ๕๐ ป.๖ ๕๘

๙๒ นางสาววรี วินิจฉัย กศ.บ. สุขศึกษา พลศึกษา คณิตศาสตร์,ล.ส.,ชุมนุม ป.๔-๖ ๔ ๔๙ ป.๖ ๔๒

๙๓ นายจ าลอง ชัยภูธร ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา  - ภาษาอังกฤษ ป.๔-๖ ๓ ๓๖ ป.๔ ๕๐

๙๔ นายภัทรภร ทองลาวาริน นศ.บ. การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์  - สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร์ ป.๔ ๒ ๒๙ ป.๔ ๓๔

๙๕ นายโกศล แสงทอง ศษ.บ. ดุริยางค์ไทย  เคร่ืองสาย ดนตรี ป.๔-๖ ๒ ๔๖ ป.๖ ๒๔

๙๖ นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณโณ ศษ.บ. พลศึกษา  - ว่ายน้ า,พลศึกษา,ล.ส.,ชุมนมุ ป.๑-๖ ๒ ๒๗ ป.๖ ๑๐

๙๗ นางพวงทอง จู่ข้อง ค.บ. สังคมศึกษา  - ภาษาไทย,ล.ส. ป.๔-๖ ๒๒ ๕๕ ป.๖ ๕๐

๙๘ นางสาวชัญญาภัค ทองรวยโรจ ค.บ. คอมพวิเตอร์ศึกษา  - คอมพวิเตอร์,ล.ส.,ชมุนมุ ป.๔-๖ ๘ ๓๙ ป.๖ ๔๒

๙๙ นางศุภิสรา แจ่มจิตร ค.บ. การประถมศึกษา  - ภาษาไทย ป.๓-๕ ๒๔ ๕๑ ป.๔ ๕๐

๑๐๐ นางกุลธิดา ประทานทรัพย์ ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ป.๑-ม.๓ ๔ ๓๑ ป.๔ ๕๐

๑๐๑ นางธนัทรัช กสิสิทธิ์ ค.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป  - คณิต,หน้าที่พลเมือง,ล.ส. ป.๔-๕ ๒๒ ๖๑ ป.๕ ๕๐

๑๐๒ นางสาวศิริรัตน์ อตุมะ ศษ.บ. สังคมศึกษา  - สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร์ ป.๕ ๑ ๒๔ ป.๕ ๒๖

๑๐๓ นางสาวนิตยาภรณ์ นรดี ศษ.บ. สังคมศึกษา  - สังคม,ประวัติศาสตร์,ล.ส.,ชุมนุม ป.๔-๕ ๑ ๒๖ ป.๔ ๕๐

๑๐๔ วา่ที่ร้อยตรีหญิงจนัทรา หนูน้อย ศษ.บ. พลศึกษา  - ว่ายน้ า,พลศึกษา,ล.ส.,ชุมนมุ ป.๑-๖ ๑ ๒๖ ป.๕ ๒๖

๑๐๕ นายพีระ เกตุรัตน์ ศษ.ม. บริหารการศึกษา  - คณิตศาสตร์,คริสต์ศาสนา,ล.ส.,ชุมนุม ป.๔ ๕ ๕๒ ป.๔ ๕๐

๑๐๖ นางขนิษฐา โพธิสาร ค.บ. การประถมศึกษา  - การงานอาชพีฯ,ล.ส.,ชมุนุม ป.๔-ม.๓ ๑๘ ๔๒ ป.๕ ๕๐
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๑ นางสตรีวรรณ อารีรอบ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ม.๒ ๑๑ ๕๗ ม.๒ ๕๐

๒ นางสาวราตรี ดิเรกสี กศ.บ. เทคโนโลยทีางการศึกษา  - การงานอาชีพฯ ม.๒-๓ ๘ ๓๑ ม.๓ ๕๘

๓ นางสาวกิ่งดาว เชื่อมสุข ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน  - สังคมศึกษา ม.๓ ๑๐ ๕๑ ม.๓ ๖๐.๕๐

๔ นางอังคณา กิล ค.บ. สุขศึกษา จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ ม.๓ ๖ ๔๐ ม.๓ ๗๘

๕ นายกิตติศักด์ิ อุสุมสารเสวี ค.บ. คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ม.๒-๓ ๑๓ ๓๖ ม.๒ ๗๔

๖ นางสาวฐิติรัตน์ พิทักษ์โยธากุล ว.บ. ผลิตรายการวทิย-ุโทรทัศน์  - ห้องทะเบียน,คอมพิวเตอร์ ม.๑ ๑๗ ๔๐ ม.๑ ๕๐

๗ นางสาวศรทิพย์ บุญคง คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา  - การงานอาชีพฯ ม.๑-๓ ๘ ๓๑ ม.๑ ๕๒

๘ นางวิมลมาศ ป้อมงาม ค.บ. คณิตศาสตร์  - คณิตศาสตร์ ม.๓ ๑๔ ๓๘ ม.๓ ๖๐.๕๐

๙ นางสาวภัททิรา ศิริค า กศ.บ. ชีววิทยา  - วิทยาศาสตร์ ม.๓ ๙ ๓๑ ม.๓ ๗๔

๑๐ นางนงลักษณ์ พันธุอ์ารีย์ ค.บ. คณิตศาสตร์  - คณิตศาสตร์ ม.๑,๓ ๑๗ ๔๐ ม.๑ ๕๐

๑๑ นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวรอด ศศ.บ. การจดัการทั่วไป  - สุขศึกษา,พลศึกษา,วา่ยน้ า ป.๑,ม.๑,๓ ๑๖ ๕๑ ม.๑ ๕๐

๑๒ นางธนัชนันท์ วราห์ค า ค.บ. คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์,ล.ส.,แนะแนว,ชุมนุม ป.๓,ม.๒-๓ ๑๗ ๔๑ ม.๒ ๕๐

๑๓ นายวัชรินทร์ ดีสุ ค.บ. ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์,ล.ส.,แนะแนว.ชุมนมุ ม.๑-๓ ๑๓ ๓๕ ม.๓ ๕๘

๑๔ นางสาวจิรภา จิตตรีสาร กศ.บ. การแนะแนว สังคมวทิยา แนะแนว ม.๑-๓ ๖ ๒๙ ม.๓ ๕๐

๑๕ นายสรยุทธ์ จันทร์เนย วท.บ. พลศึกษา  - สุขศึกษา,พลศึกษา,วา่ยน้ า ป๑,ม.๒-๓ ๖ ๓๐ ม.๓ ๕๐

๑๖ นายกันย์ วงษ์ชีรี Psy.D. จติวิทยาการบริหารและการเปน็ผู้น าองค์กร  - แนะแนว ม.๓ ๒๔ ๖๔ ม.๓ ๕๐

๑๗ นางธัญญรัตน์ ฟุง้ศิลปชัยพร ค.ม. การบริหารการศึกษา  - ภาษาองักฤษ ม.๒-๓ ๓๙ ๖๒ ม.๓ ๖๐.๕๐

๑๘ นางสุรางค์ ไทยวิรัช ค.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.๒-๓ ๓๗ ๖๓ ม.๒ ๖๒

๑๙ นางสาวจิราภรณ์ รอดน้อย กศ.บ. ภาษาไทย แนะแนว ภาษาไทย ม.๑ ๓๗ ๕๗ ม.๑ ๔๒

๒๐ นายวิรัตน์ ค าเจริญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  - ผู้อ านวยการโรงเรียน,วทิยาศาสตร์ ม.๑-๓ ๓๖ ๕๖ ม.๓ ๕๐

๒๑ นางชุดาธร ถนัดผ่อง ศศ.บ. รัฐศาสตร์ สังคมศึกษา คอมพวิเตอร์ ม.๑ ๓๒ ๕๗ ม.๑ ๔๒

๒๒ นางสาวพรเพ็ญ สุขไกรไทย บธ.บ. การตลาด  - คอมพวิเตอร์ ม.๑ ๑๕ ๔๑ ม.๑ ๖๘

๒๓ นายเดโชชัย ไทยวิรัช ค.ม. บริหารการศึกษา  - คณิตศาสตร์ ม.๑,๓ ๓๘ ๖๓ ม.๓ ๖๒

๒๔ นายสิทธา นิลสันธิ M.A. มานุษยวิทยา  - พระพทุธศาสนา ม.๑-๓ ๒๑ ๖๗ ม.๒ ๔๒

๒๕ นางสาวส าเภา พิมพ์คูณ ศศ.บ. บรรณารักษศ์าสตร์  - บรรณารักษ,์ภาษาไทย ม.๑ ๙ ๔๙ ม.๑ ๔๒

๒๖ นางสาวปัทมา ผลสินธุ์ กศ.บ. ภาษาไทย  - ภาษาไทย ม.๓ ๗ ๕๙ ม.๓ ๖๕.๕๐

๒๗ นางสาวจุรีรัตน์ แปงต่อม วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  - วิทยาศาสตร์ ม.๒-๓ ๕ ๓๑ ม.๒ ๗๔

๒๘ นายคมกฤช วรรณขาว วท.บ. พลศึกษา  - สุขศึกษา,พลศึกษา ม.๑-๒ ๕ ๓๐ ม.๒ ๕๐

๒๙ นางสาวอุบล จิตสัมพันธ์ ค.บ. ชีววิทยา  - วิทยาศาสตร์ ม.๑,๓ ๔ ๓๖ ม.๓ ๕๘

๓๐ นางสาวสิรินทิพย์ สุขประเสริฐ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  - ภาษาองักฤษ ม.๒ ๔ ๓๓ ม.๒ ๔๔

๓๑ นางสาวศิริลักษณ์ บัวจันทร์ ศศ.บ. รัฐศาสตร์  - สังคมศึกษา ม.๑ ๔ ๓๐ ม.๑ ๕๐

๓๒ นางสาวสุพัตรา ธัญน้อม รป.ม. บริหารทัว่ไป  - การงานอาชีพฯ ม.๑ ๓๙ ๖๕ ม.๑ ๔๒

๓๓ นางสาวดารณี สายสนิท บธ.บ. การจดัการทั่วไป  - บรรณารักษ,์คอมพวิเตอร์ ม.๒ ๘ ๓๔ ม.๒ ๔๒

๓๔ นางสาวสุรางคณา นนทะสร ค.ม. บริหารการศึกษา  - สังคมฯ,ประวติัศาสตร์,หน้าที่พลเมือง ม.๒-๓ ๔ ๔๖ ม.๒ ๕๐

๓๕ นายวิทวัส อินทะแสง ศศ.บ. ดนตรีไทย  - ศิลปะ ป.๑-ม.๓,ม.๕-๖ ๓ ๒๘ ม.๒ ๕๐

๓๖ นางสาวสุภาสิรี กีรติวานิชย์ ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย ระบ าตะวนัตก นาฏศิลป์ ม.๑-๓ ๓ ๓๒ ม.๑ ๕๐

๓๗ นายโชคชัย ตันเจริญ วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ  - คอมพวิเตอร์ ป.๖-ม.๓ ๓ ๓๒ ม.๒ ๖๕

๓๘ นายปรินทร์ บุง้ทอง ค.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป  - คณิตศาสตร์ ม.๒ ๒ ๓๔ ม.๒ ๔๒

       ครูระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ - สกุล
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๓๙ นางสาวกัลยา พลอยชุม ค.บ. ภาษาไทย  - ภาษาไทย ม.๒-๓ ๒ ๒๖ ม.๓ ๕๐

๔๐ นายอาทร อัคควุฒิกุล ค.บ. ดนตรีสากล  - ดนตรี ป.๑-ม.๓ ๒ ๓๖ ม.๓ ๕๐

๔๑ นายสุนทร ศรีจันทร์ ร.บ. รัฐศาสตร์  - สังคม,ประวัติศาสตร์,หน้าที่พลเมือง,ล.ส.,แนะแนว,ชุมนุม ป.๖-ม.๒ ๒ ๒๘ ม.๑ ๕๘

๔๒ นางสาวนัตติญา ค าวาศ ค.บ. สังคมศึกษา  - สังคมศึกษา ม.๒ ๑ ๒๕ ม.๒ ๔๒

๔๓ นายธีระยทุธ ชาแดง ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์  - หน้าที่พลเมือง ม.๑ ๗ เดือน ๓๑ ม.๑ ๕๐

๔๔ นายอนุศาสน์ จันทร์แจ่มใส วท.บ. พลศึกษา  - สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๕-ม.๓ ๔ ๒๗ ม.๒ ๕๐

๔๕ นางสาวสิริกาญต์ รักษาบุญ กศ.บ. ชีววิทยา  - วทิยาศาสตร์ ป.๕,ม.๑-๒ ๑ ๓๒ ม.๑ ๕๐

๔๖ นายพีระพงษ์ แก้วกันหา ศศ.บ. คริสตศาสนศึกษา  - ภาษาอังกฤษ ม.๑ ๑ ๒๖ ม.๑ ๕๐

๔๗ นางสาวศยามล พูลศิริ ศศ.บ. จิตวิทยา  - แนะแนว ม.๔-๖ ๑๐ ๓๓ ม.๖ ๕๐

๔๘ นายสังวรณ์ ขุนนนท์ ค.บ. ฟิสิกส์  - ฟสิิกส์ ม.๔-๕ ๗ ๓๒ ม.๔ ๙๐

๔๙ นางสาวพิศรา แย้มศรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ คหกรรม ภาษาอังกฤษ ม.๔-๕ ๒๔ ๕๙ ม.๔ ๖๖

๕๐ นางสาวอุมาพร อบมา ศษ.บ. ภาษาไทย บริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.๔-๕ ๙ ๓๘ ม.๕ ๕๘

๕๑ นายวิสิฎฐ์ สุทธสนธิ์ ศษ.บ. สังคม  - สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร์ ม.๔-๕ ๙ ๓๗ ม.๔ ๘๒

๕๒ นางสาวกิติยา กิ่งพุทธพงษ์ กศ.ม. ประวัติศาสตร์  - สังคมศึกษา,ประวติัศาสตร์,ภมูิศาสตร์ ม.๔-๕ ๒๐ ๔๘ ม.๕ ๕๐

๕๓ นางอภิลักษณ์ สวยงาม ค.บ. คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.๕ ๒๕ ๕๑ ม.๕ ๕๐

๕๔ นายภูไท ป้อมงาม ค.บ. วิทยาศาสตร์  - ชีววทิยา ม.๕-๖ ๒๐ ๔๒ ม.๕ ๕๐

๕๕ นายอทัธ์ ศิริพงษ์ ศศ.บ. ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปะ ม.๔-๖ ๒๐ ๔๙ ม.๖ ๕๘

๕๖ นายอิศรัชฌ์ โชติผโลทัย วท.บ. ฟิสิกส์  - ฟสิิกส์ ม.๕-๖ ๒๘ ๕๐ ม.๖ ๘๔

๕๗ นางทัศนีย์ นิรันดรเกียรติ ค.บ. ภาษาไทย เกษตร ภาษาไทย ม.๔-๖ ๓๓ ๕๖ ม.๖ ๖๖

๕๘ นางสุรีย์ นุชน้อย วท.บ. คณิตศาสตร์  - คณิตศาสตร์ ม.๖ ๓๑ ๕๔ ม.๖ ๘๓

๕๙ นางสาวพวงรัตน์ อบเชย กศ.ม. ภาษาไทย บริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.๕-๖ ๓๗ ๕๖ ม.๖ ๕๐

๖๐ นายอดุล นุชน้อย มศ.5  -  - การงานอาชีพ ม.๓,๖ ๓๖ ๕๖ ม.๖ ๕๐

๖๑ นายพาที นาคนาคา ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา,พลศึกษา ม.๖ ๓๐ ๕๒ ม.๖ ๗๐

๖๒ นางสาวลัดดา ศิลป์ชัย ปวส. คอมพิวเตอร์  - ธุรการสาย,คอมพิวเตอร์ ม.๔ ๑๕ ๓๖ ม.๕ ๕๐

๖๓ นางเพียงดาว อุสุมสารเสวี วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร์  - คอมพวิเตอร์ ม.๔-๖ ๑๓ ๓๕ ม.๕ ๕๘

๖๔ นางสาวชนิดา สุทธิจิต ศษ.ม. บริหารการศึกษา  - ภาษาอังกฤษ ม.๖ ๓๖ ๖๑ ม.๖ ๙๐

๖๕ นายบริพัตร อินทรบุญ วท.บ. พลศึกษา  - สุขศึกษา,พลศึกษา ม.๔-๕ ๑๑ ๔๐ ม.๕ ๕๘

๖๖ นายนิรันดร์ บุญสนาน กศ.บ. ศิลปศึกษา เทคโนโลยทีางการศึกษา หัวหน้าฝ่ายธุรการ,ศิลปะ ม.๕ ๓๖ ๕๗ ม.๕ ๕๐

๖๗ นายชานนท์ สงวนศักด์ิ ศป.บ. จิตรกรรม ภาพพมิพ์ ธุรการ,สารสนเทศ,ศิลปะ ม.๔ ๕ ๔๒ ม.๔ ๕๐

๖๘ นายกล้อง ไชยเผือก ศศ.บ. ปรัชญา  - แนะแนว,ศาสนา ม.๔-๕ ๑๕ ๕๒ ม.๔ ๕๐

๖๙ นายโสภณ เอ้งฉ้วน ค.บ. การประถมศึกษา  - หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรฯ,การงานอาชีพฯ ม.๔ ๔๕ ๖๖ ม.๔ ๕๐

๗๐ นางรัตนา นิจบรรณ ค.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป  - วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน,วทิย์กายภาพ ม.๖ ๕ ๓๔ ม.๖ ๕๘

๗๑ นายไพโรจน์ ทรงหาค า ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  - หน้าที่พลเมือง,คริสต์ศาสนา ม.๕-๖ ๔ ๓๖ ม.๕ ๖๖

๗๒ นายสุริยัน สุทธิประภา วท.ม. เคมี  - เคมี ม.๕-๖ ๔ ๓๕ ม.๕ ๕๐

๗๓ นายมาลิกกีย่าร์ ราเหม ค.บ. ภาษาอังกฤษ  - ภาษาอังกฤษ ม.๔ ๔ ๕๖ ม.๔ ๕๐

๗๔ นายเจริญ ศรีพุก ศษ.บ. มัธยมศึกษา  - แนะแนว ม.๔ ๔ ๔๗ ม.๔ ๕๐

๗๕ นางสาวสุนิสา เสวกวิหารี กศ.บ. ฟิสิกส์  - ฟสิิกส์,คณิตศาสตร์ ม.๔ ๒ ๒๕ ม.๔ ๔๐

๗๖ นางพัทนี โชติรสสุคนธ์ ค.บ. เคมี  - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน,เคมี ม.๔-๕ ๗ ๔๑ ม.๔ ๕๐

๗๗ นายบุญเชิด เกตุรัตน์ M.S.G.C Guidance and Counseling  - แนะแนว ม.๖ ๑ ๕๙ ม.๖ ๕๐

ชื่อ - สกุล
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๗๘ นายอคัรวัฒน์ จรีะอมรินทร์ ค.ม. การบริหารการศึกษา  - แนะแนว ม.๕ ๑ ๔๕ ม.๕ ๕๐

๗๙ นายเชษฐธวัช ชวกาญจนกิจ กศ.ม. เทคโนโลยทีางการศึกษา  - ภาษาอังกฤษ ม.๔-๕ ๓๗ ๕๕ ม.๕ ๕๐
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๑ นายนิติธานี ปัจฉิม ปวช. คอมพิวเตอร์  - ชา่งซ่อมคอมพิวเตอร์  - ๑๐ ๔๑ ป.๕ ๓๔

๒ นางสาวชลฤดี ไชยสมบูรณ์ นศ.บ. ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ศิลปะ ป.๑ ๗ ๔๒ ป.๑ ๔๒

๓ นายวัลลภ น้อยสงวน ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิคส์  - สารสนเทศ  - ๙ ๓๖ ม.๔ ๖๖

๔ นางสาววนิดา จิตชอบใจ บธ.บ. การบริหารธุรกิจ  - ธุรการสาย,คอมพิวเตอร์ ป.๕ ๔ ๓๖ ป.๕ ๕๐

๕ นายเมฆ มักสัน ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  - ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ ม.๑ ๕ ๓๖ ม.๑ ๔๒

๖ นายจรุญ ชัยขวัญดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์  - สารสนเทศ,คอมพวิเตอร์ ป.๑ ๑๐ ๓๘ ป.๑ ๔๒

๗ นางธัญญารัตน์ โชว์พิทธพรชัย อ.ศศ. บริหารธุรกิจ  - หอ้งทะเบยีน  - ๙ ๔๐ ม.๒ ๓๗

๘ นางจิระญา บุญประกอบ บธ.บ. การบัญชี  - หอ้งทะเบยีน  - ๓ ๓๗ ม.๓ ๕๐

๙ นางสาวณัฏฐสิญา ปานเจริญ ปวท. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  - คอมพวิเตอร์ อ.๓ ๖ ๔๒ ม.๔ ๓๐

๑๐ นางสาวสุณีรัตน์ เจษฎาธรรมสถติ ศศ.บ. สารสนเทศศึกษา ภาษาไทย บรรณารักษ,์ภาษาไทย ป.๔ ๘ เดือน ๒๔ ป.๔ ๒๔
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๑ นางสาวพัชรินทร์ คุ้มตระกูล ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  - งานพัสดุ,คอมพิวเตอร์ ป.๔ ๒ ๒๔ ป.๔ ๕๐

๒ นางยุพิน ชัชวาลย์ กศ.บ. คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ม.๔ ๕ ๖๖ ม.๔ ๕๘

๓ นางสาวพรรณี ฉายศิริ ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ ส่ือสารมวลชน สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร์,อาเซียน ม.๖ ๓๒ ๕๗ ม.๖ ๗๔

๔ นางสาวสุมาลี วรรณพฒัน์ ค.บ. การศึกษาปฐมวยั  - เตรียมความพร้อม อ.๑ ๑ ๒๓ อ.๑ ๖๕

๕ นางสาวณัฐติยา บุญรักษ์ ม.6  -  - คริสต์ศาสนา ม.๑-๓ ๑ ๒๓ ม.๓ ๑๐

๖ นางสาวชลดา ฝึกจนัทร์ ค.บ. ปฐมวัยศึกษา  - เตรียมความพร้อม อ.๑ ๑ ๒๕ อ.๑ ๔๒

๗ นางสาวฉลวย ศุภศรี พ.ม.  -  - คณิตศาสตร์ ป.๓ ๔๖ ๗๖ ป.๓ ๔๒

๘ นางสาวหทัยพร สีข า บช.บ. บัญชี  - ฝ่ายบญัชี,การงานอาชีพฯ ม.๒ ๑๐ เดือน ๒๔ ม.๒ ๗๔

๙ นางสาวองัสุนา ทองยศ วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร  - คณิตศาสตร์ ป.๒ ๗ เดือน ๒๙ ป.๒ ๖๖

๑๐ นายวีรนันท์ บุญน้อย ศศ.บ. ภาษาไทย  ภาษาฮินดี ภาษาไทย ม.๑ ๗ เดือน ๒๓ ม.๑ ๔๒

๑๑ นางสาวรุ่งนภา จารุสาร วท.บ. คณิตศาสตร์  - คณิตศาสตร์ ม.๒ ๗ เดือน ๒๔ ม.๒ ๕๐

๑๒ นางวันเพญ็ วราศัย ค.ม. หลักสูตรและการสอน  - คณิตศาสตร์ ม.๕-๖ ๗ เดือน ๓๒ ม.๕ ๖๖

๑๓ นางสาวเกศรินทร์ กนัทะวงศ์ วท.บ. เกษตรศาสตร์  - วทิยาศาสตร์กายภาพ ม.๔-๖ ๗ เดือน ๓๑ ม.๔ ๕๐

๑๔ นางสาวขนิษฐา ทาสีภู กศ.บ. การสอนคณิตศาสตร์  - คณิตศาสตร์ ม.๑ ๗ เดือน ๒๓ ม.๑ ๔๗

๑๕ นางสาวสิริวิมล ใจตรง ค.บ. การศึกษาปฐมวยั  - เตรียมความพร้อม อ.๒ ๗ เดือน ๒๔ อ.๒ ๖๐

๑๖ นายณัฐฤกษ์ อนิทรประสาท ศ.บ. จติรกรรม ประติมากรรม ศิลปะ,ล.ส.,ชุมนุม ป.๑-ม.๓ ๗ เดือน ๒๖ ป.๔ ๕๐

๑๗ นางสาววไิลวรรณ พนิิจมนตรี ค.บ. คณิตศาสตร์  - คณิตศาสตร์ ป.๖ ๗ เดือน ๒๔ ป.๖ ๓๙

๑๘ นายกฤษฎา พุม่เรือง ค.บ. สังคมศึกษา  - ประวติัศาสตร์ ม.๑-๓ ๗ เดือน ๓๒ ม.๑ ๕๘

๑๙ นางสาววรดา ธารารัชต์ธงชัย คอ.บ. ครุศาสตร์การออกแบบ  - ศิลปะ ม.๑-๓ ๗ เดือน ๒๔ ม.๑ ๔๗

       บุคลากรทางการศึกษา
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๒๐ นางสาวนลิน ดิษยาปิติโชคโภคิน ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  - เตรียมความพร้อม อ.๓ ๗ เดือน ๓๘ อ.๓ ๔๒

๒๑ นายณัฐวัฒน์ รักษ์สุรวงศา กศ.บ. วทิยาศาสตร์-ชีววทิยา  - วทิยาศาสตร์ ม.๑-๒ ๗ เดือน ๒๓ ม.๑ ๔๗

๒๒ นางสาวสุจติรา ทาสีภู บธ.บ. การเงิน  -  - ธุรการ ๔ เดือน ๒๓  - ๑๕

๒๓ นายพรีภัทร เมืองกล่ัน กศ.บ. ภาษาองักฤษ จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ ม.๑ ๑ เดือน ๒๓ ม.๑ ๒๙

๒๔ นายอธิวัฒน์ เพง็มาก กศ.บ. ภาษาองักฤษ จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ ม.๑ ๑ เดือน ๒๔ ม.๑ ๓๗

๒๕ นางสาวเบญญาภา ประเสริฐพงษ์ กศ.บ. เคมี  - วทิยาศาสตร์ ม.๑ ๓ เดือน ๒๔ ม.๑ ๒๐

๒๖ นางสาวชิตชนก บุญจดั ค.บ. วิทยาศาสตร์  - วทิยาศาสตร์ ป.๔-๖ ๓ เดือน ๒๔ ป.๔ ๒๐

๒๗ นางสาวกญัญานี สาททอง ศศ.บ. ส่ือสารมวลชน รัฐศาสตร์ แนะแนว ป.๔-ม.๓ ๒ เดือน ๓๘ ป.๖ ๑๘

๒๘ นางสาวการเกด ขอนวนกลาง ค.บ. การศึกษาปฐมวยั  - เตรียมความพร้อม อ.๒ ๑ เดือน ๒๔ อ.๒ ๑๖

๒๙ นางสาววัชราภรณ์ ก าเนิดใส ค.บ. วิทยาศาสตร์  - วทิยาศาสตร์ ป.๑ ๑ เดือน ๒๔ ป.๑ ๕๓

๓๐ นายธนัท เรืองพรรณกลุ วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์  - คณิตศาสตร์ ม.๔ ๑ เดือน ๓๓ ม.๔  -

ที่ วุฒิ วิชาเอก วิชาโท วิชาทีส่อน ชั้นที่สอน
อายุ

งาน
อายุครู

ระดับ 

ชั้น

ชั่วโมง

อบรม

๑ Miss Mary Ann Bacud B.Ed. ภาษาอังกฤษ  - ภาษาองักฤษ ป.๖-ม.๑ ๑๐ ๓๖ ป.๕  -

๒ Miss Liezel H. Lappay BEED. Elementary Education  - ภาษาองักฤษ ป.๑-๒ ๖ ๒๘ ป.๑  -

๓ นายแอนโทนี่ มาเรียน โนโรนา่ H.A.F.T. Management  - ภาษาองักฤษ ม.๔-๖ ๒๕ ๖๒ ม.๖ ๕๐

๔ Mr.Emanuel Zammit M.A. ภาษาอังกฤษ  - ภาษาองักฤษ ม.๒ ๑ ๗๔ ม.๒  -

๕ นายสุเทพ ถนัดผ่อง กศ.บ. ภาษาอังกฤษ พลศึกษา หัวหน้าแผนก,ภาษาองักฤษ ม.๑ ๖ ๕๙ ม.๑ ๕๐

๖ Miss Rowena A Legaspi B.Sc. Computer science  - ภาษาอังกฤษ ม.๒-๓ ๓ ๓๘ ม.๑  -

๗ Miss Mary Kris Ente Bayec B.E.E.D. การประถมศึกษา  - ภาษาอังกฤษ ป.๑-๔ ๑ ๒๕ ป.๒  -

๘ Miss Kristina Lising Silva B.S.E Biology  - ภาษาอังกฤษ ป.๑-๒,๔-๕ ๑ ๒๔ ป.๕  -

๙ Miss Tan Chao ศศ.บ. ภาษาไทย  - ภาษาจีน ป.๑-๖ ๑ ๒๖ ป.๓  -

๑๐ Miss Ginda L. Morcelos BBTE Business Distributive Arts  - ภาษาอังกฤษ,ชุมนุม ป.๔-๖ ๑ ๒๘ ป.๖  -

๑๑ Mrs. Tetyana Shuvalova กศ.บ. ภาษาองักฤษ  - ภาษาอังกฤษ ป.๔-๖ ๗ เดือน ๓๓ ป.๔  -
๑๒ Miss Jobilyn E. Coo วท.บ. จติวิทยา  - ภาษาอังกฤษ ป.๑-๓ ๒ เดือน ๒๑ ป.๒  -

ณ วันที ่๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ชื่อ - สกุล

       ครูต่างชาติ

ชื่อ - สกุล



บทที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

๑. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

๑. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพอนามัยของเด็ก 
๒. ตรวจสุขภาพและตรวจชั่งน  าหนักวัดส่วนสูงเด็กทุกคนอย่างสม่ าเสมอ 
๓. ส่งเสริมการจัดอาหารกลางวันให้ครบ ๕ หมู่ และดูแลเด็กนักเรียนในการดื่มนม การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
๔. ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออกและส่งเสริมการร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวอย่าง

ต่อเนื่อง 
๕. ส่งเสริมให้เด็กได้ออกไปท ากิจกรรมแข่งขันนอกสถานที่เพ่ิมมากขึ น 
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นพื นฐานการด าเนินชีวิตในการอยู่ 
    ร่วมกับผู้อ่ืนให้มีความสุข 
๗. ส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
๘. ส่งเสริมพัฒนาครูทุกระดับชั นให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ลึกซึ ง     
    มากขึ น 
๙. ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กอยู่ตลอดเวลารวมทั งมีการวิเคราะห์ผลงานเด็กเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มน ามา   
    ไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
๑๐. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้จัดกิจกรรมเนื อหาให้ตรงกับความต้องการ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการสอนให้กับบุคลากร 
๑๑. ส่งเสริมให้ครูทุกระดับชั นได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอในการเรียนรู้การจัดการศึกษาใหม่ๆ 
๑๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัยมากขึ น 
๑๓. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือจะได้ 
      รว่มกันพัฒนาการท างานอย่างเป็นระบบ 
๑๔. ส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและนอก 
      สถานศึกษา 
๑๕. ส่งเสริมผู้เรียนในการเข้าร่วมแข่งขันทางด้านศิลปะและกีฬาตามสถานที่ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี 
      ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
๑๖. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามาจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กเพ่ิมขึ น 
๑๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนในทุกระดับชั น 
๑๘. ส่งเสริมการปลูกพืชที่แปลงเกษตรให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับพื นที่แปลงสาธิต 
๑๙. ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ตามวัย

ของ 
      ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
 
 



 
 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

     ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยของโรคอ้วน และโรคเบาหวานในเด็ก 
     ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม 
     ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นโทษของยาเสพติดทั งทางตรงและทางอ้อม นักเรียนไม่เข้าไปทดลองเสพหรือยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพ
ติด    
         และไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา 
     ๔. ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพของ 
 ตนเองในด้านต่างๆ ตามความถนัด 
     ๕. ส่งเสริมการน าข้อมูลจากท าระบบตัดกรองนักเรียน (SDQ) มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง 
     ๖. ส่งเสริมการน าเสนอข้อมูลเรื่องการรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในขั นอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและ 
     ๗. ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตใจเมตตา รู้จักการเสียสละ และช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
     ๘. ส่งเสริมให้ครูแนะแนวได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันต่างๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะการแนะแนวและน า
ความรู้ 
         มาประยุกต์ใช้กับนักเรียนอย่างเหมาะสม 
     ๙. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนประหยัด มีจิตอาสา 
    ๑๐. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ให้มาก
ยิ่งขึ น 
          ในทุกๆ ปีการศึกษา และใช้วินัยเชิงบวกแทรกไปทุกกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมในตนเอง และการจัดกิจกรรม 
          อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   ๑๑. พัฒนาอบรมส่งเสริมให้นักเรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๘ ประการ เน้นทั งทฤษฏีและปฏิบัติควบคู่กันไปอย่าง
เป็น 
         องค์รวม เน้นหลักการให้ผู้เรียนได้คิดเป็น นั่นคือโรงเรียนต้องเน้นความเป็นกัลยาณมิตร ทั งจากผู้บริหารและครูผู้สอน 
   ๑๒. อบรมปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจความหมาย วิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน 
   ๑๓. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อนักเรียนจะได้น าประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ให้เกิด 
         ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   ๑๔. สนับสนุนให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
   ๑๕. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารสืบค้นและน าเสนอข้อมูล 
   ๑๖. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้มา 
         ใช้ในการพัฒนาเรียนรู้ของตนเอง 
   ๑๗. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองในด้านการสรุปความคิด และการสื่อสารด้วยวิธีการเขียนให้มากขึ นโดยการสนับสนุน 
         ให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   ๑๘. โรงเรียนลาซาล มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย พร้อมทั งมีการกระตุ้น 
         ผู้เรียนให้มีการเรียนรู้อย่างชัดเจน  สร้างความสนใจให้ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย             



         การใช้แบบฝึกทักษะที่มีความหลากหลาย อีกทั งส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น  
         มีความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ พร้อมทั งมี 
         การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นการปลูกฝังผู้เรียน เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม และเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุง 
         คุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทางการศึกษา จึงได้มุ่งเน้นเป็นพิเศษ ในสาระที่ต้อง     
         
 
          ปรับปรุง จากผลการทดสอบ O-NET ดังนี  
  ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีสาระที่ควรปรับปรุงดังนี  
   - 
             ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที ๓ มีสาระที่ควรปรับปรุงดังนี  
  วิชา คณิตศาสตร์ 
  สาระที่ ๒ การวัด 
   มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีสาระท่ีควรปรับปรุงดังนี  
   วิชาภาษาไทย  
   สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย                           
    มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา        
             ภูม ิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
   วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
    มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่ง             
           การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์  
    มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
             วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์ 
    มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
     จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลย
ภาพ 
     วิชา ภาษาอังกฤษ 
   สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์ กับชุมชนและโลก 
    มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
    มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ                  
        การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 



   วิชา วิทยาศาสตร์ 
   สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร 
    มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ ของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว  
             ระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    มาตรฐาน ว ๓.๒ เขา้ใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย             
             การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ 
             ประโยชน ์
 
   สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ 
    มาตรฐาน ว ๗.๒ เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการ
สื่อสาร  
             มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งทีเ่รียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมี
คุณธรรม 
             ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
   สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
    มาตรฐาน ว ๖.๑ เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
ต่างๆ    ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยา-   ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
   สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่ 
    มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบ
เสาะหา    ความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 
 ๑๙. โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดความชอบของตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความ
รับผิดชอบ 
           ต่องานที่ได้รับมอบหมาย รักการท างาน และส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ นต่อไป 
    ๒๐. สถานศึกษาควรมีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี การศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตาม การใช้หลักสูตรอย่าง  
    ต่อเนื่อง 
 ๒๑. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างถูกต้องพร้อมทั งมีการนิเทศก ากับติดตาม 
           อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร 
 ๒๒. ควรจัดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่นน าความรู้แลกเปลี่ยนหรือมาถ่ายทอดให้กับนักเรียน 
 ๒๓. สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้
จาก 
           แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๒๔. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษาอีกทั งการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
           เรียนรู้เพื่อเป็นประสบการณ์ตรงกับนักเรียน 



 ๒๕. ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนในด้านการคิดวิเคราะห์ ควรรู้ถึงประโยชน์และผลที่ได้รับ
จาก 
           การเรียนการสอนในด้านการคิดวิเคราะห์ เพ่ือน าไปพัฒนาทักษะความรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ นในทุกๆ ด้าน 
 ๒๖. ควรส่งเสริมให้มกีารพัฒนาผู้เรียนในด้านการเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนในระดับดีขึ นไป 
 ๒๗. ความร่วมมือในการปฏิบัติตนและร่วมกิจกรรมกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน  
 ๒๘. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนทุกระดับชั นร่วมกันคิดค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆในการเผยแพร่ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
           เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู่ระดับชุมชนและในระดับโรงเรียนมีการฝึกระดับบุคลากรและนักเรียนในการด าเนินตาม    
           หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
    ๒๙. ส่งเสริมสนับสนุนและนิเทศครูให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรอย่างถูกต้อง เข้าใจเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
          วธิีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สนองตอบความแตกต่างระหว่างการพัฒนาทาง 
          สติปัญญา การใช้สื่อเทคโนโลยีและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลาย
ที ่
          เน้นการพัฒนาผู้เรียน การให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียน การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ได้
รับผิดชอบ 
          และใช้ผลในการปรับการสอนอย่างน้อยภาคเรียนล่ะ ๑ ครั ง และติดตามการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครู
อย่าง 
          ต่อเนื่องทุกระดับสายงาน โดยปรับเปลี่ยนการมุ่งเน้นให้เกิดการท างานเป็นทีม การรับผิดชอบร่วมกันและการเป็นหนึ่ง 
          เดยีวกัน ให้ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมกันวางแนวทางการแก้ปัญหาและช่วยเหลือกันและกันมากขึ น  
          เปิดโอกาสให้ครูน าเสนอความต้องการและจะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
    ๓๐. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูให้มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู อบรมสัมมนา ให้ครูมี
ความรู้ 
          ความเข้าใจจิตตารมณ์คณะลาซาลและน าคุณธรรม ๑๒ ประการของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล มาใช้เป็นแบบอย่าง
ที่ด ี
          ในการด าเนินชีวิต สรา้งความตระหนักในการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ปฏิบัติตนให้มีความศรัทธาในศาสนา 
สนับสนุน 
          การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและน าเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะกุศลเพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะและ        
          การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
    ๓๑. ให้การสนับสนุนและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ 
          บุคลากรได้น าเสนอความคิดหรือความต้องการในรูปแบบหลากหลายและจัดให้ตามสภาพความเป็นไปได้อย่าง
เหมาะสม  
          ให้การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการน าเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัลจากหน่วยงานนอกสถานศึกษาด้วย              
          ความยุติธรรมโดยเปดิโอกาสให้น าเสนอชื่อตนเองหรือชื่อของเพ่ือนร่วมงานให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นตัวเลือกอย่าง 
          เหมาะสมในการขอรับรางวัล โล่ เกียรติบัตรหรือเข็มเชิดชูเกียรติ ฯลฯ จากหน่วยงานนอกสถานศึกษา ผู้ได้รับ                     



          การคัดเลือกจะเกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 
    ๓๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารใชเ้ทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน 
    ๓๓. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
    ๓๔. มีการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เพ่ือร่วมพัฒนาโรงเรียน 
    ๓๕. สถานศึกษาก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละโรงเรียนมีการประชุมพบปะ 
          แลกเปลี่ยน ประสบการณ์กับเพ่ือนเพ่ือน าพัฒนาโรงเรียนของตน 
    ๓๖. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองระดมความคิดในการร่วมกันสอนและจัดท าผลิตภัณฑ์ให้โรงเรียน โดยมาถ่ายทอดความรู้ให้กับ 
         นักเรียนได้ปฏิบัติในรูปของผลิตภัณฑ์โอทอป เป็นต้น 
   ๓๗. ส่งเสริมการวางแผนให้มีการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนรู้และมี                
         ความปลอดภัยซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี 
   ๓๘. ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
   ๓๙. ส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   ๔๐. ส่งเสริมการจัดสื่อเทคโนโลยีที่เพียงพอแก่การให้บริการ แก่นักเรียน 
   ๔๑. ส่งเสริมการพัฒนาระยะเวลาในการประเมินงาน / โครงการ / กิจกรรม  ของแต่ละมาตรฐานให้เสร็จก่อน เดือน
เมษายน       
         ๒๕๖๐ 
   ๔๒. คณะกรรมการควรเขียนรายงาน SAR  เพ่ือน าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด ให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
   ๔๓. ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันประชุมเพ่ือก าหนดการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้
คณะกรรมการ 
         สถานศึกษาลงนามเห็นชอบ 
   ๔๔. ส่งเสริมการท า SWOT ของทุกมาตรฐาน เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย ในการท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 
   ๔๕. ควรมีการรายงานผลสมัฤทธิ์ทุกมาตรฐาน/ตัวบ่งชี ลงในวารสาร เพ่ือเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
   ๔๖. ควรจัดตั งคณะกรรมการพิสูจน์อักษรก่อนพิมพ์งานของฝ่ายต่างๆ 
   ๔๗. จากการจัดเก็บรวบรวมผลการทดสอบระดับชาติพบว่า ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนน 
         ระดับประเทศเมื่อจ าแนกตามรายวิชาทุกวิชา และควรจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าในระดับจังหวัดและสังกัดด้วย 
   ๔๘. จากการจัดเก็บรวบรวมผลการท าข้อสอบระดับชาติพบว่า 
         ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเม่ือ 
         จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้แก่ 
     - คณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค ๒.๒ 
     ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ    เมื่อจ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้แก่ 
     - ภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ 
     - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ส ๒.๒ 
       มาตรฐาน ส ๕.๒ 
       มาตรฐาน ส ๓.๑ 



     - ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน ต ๔.๒ 
     - วิทยาศาสตร์ มาตรฐาน ว ๓.๑ 
       มาตรฐาน ว ๓.๒ 
       มาตรฐาน ว ๔.๑ 
       มาตรฐาน ว ๖.๑ 
       มาตรฐาน ว ๗.๒ 
        ดังนั นจึงควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั งในด้านการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบการจัดการเรียน 
   การสอนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทั งนี เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
   ๔๙. ส่งเสริมให้ครูสอนค าสอนควรได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านการสอนค าสอนอย่างต่อเนื่องและศึกษาความรู้ที่ทันสมัย
อยู่ 
         ตลอดเวลา 
   ๕๐. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนคาทอลิกมีเวลาในการฟื้นฟูจิตใจ ความเชื่อ ความศรัทธาในวันเวลาที่เหมาะสม เพ่ือเป็นการ
ใช้ 
         ชีวิตฝ่ายจิต ความเงียบ การสวดภาวนาและชีวิตหมูคณะอย่างจริงจัง 
   ๕๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้วยการเชิญฆราวาส นักบวช พระสงฆ์ มาเป็นวิทยากรเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศและจัด
กิจกรรม 
         ในกระบวนการทักษะของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน 
   ๕๒. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง สังคมได้รับทราบเช่น งานประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนควรจัดการประชุมใน 
         รูปแบบ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นรายห้องเรียนเพื่อครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
         ร่วมมือกันแก้ปัญหาทั งทางด้านการเรียน และความประพฤติ อีกทั งผู้ปกครองกับผู้ปกครองจะได้มีการแลกเปลี่ยน      
         ความคิดเห็นและร่วมมือกันในการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะหรือให้แนวทางในการพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา 
         กับทางโรงเรียน 
  ๕๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ และน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลโครงการ งาน กิจกรรมมาสรุปเพ่ือน ามาเป็นแนวทาง 
        ในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือความสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง บ้านโรงเรียนและชุมชนเป็นการสร้าง 
        ความสัมพนัธ์ที่ยั่งยืน กิจกรรมที่จัดขึ นควรต้องมีผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือมาร่วมงาน 
        เพ่ือเป็นการให้ทุกภาพส่วนได้มีการร่วมมือในการท างานร่วมกัน 
 
 
 ๕๔. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ให้สังคมได้ทราบความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียน โดยผ่านทางเว็บไซต์ 
       อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ควรมีการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมโยง ในการติดต่อสื่อสาร เช่น
มี 
       บริการถามตอบข้อมูลที่ควรรับทราบหรือเรื่องอ่ืนๆที่ทางโรงเรียนต้องการแจ้งให้ทราบอย่างถูกต้องและรวดเร็วมี
เจ้าหน้าที่ 
       เฉพาะส าหรับข้อมูลต่างๆที่เก่ียวกับทางโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 
 ๕๕. สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการงานธุรการ - การเงินที่ทันสมัย 



 ๕๖. ส่งเสริมการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาของฝ่าย 
 ๕๗. พัฒนางานบริการของฝ่ายให้มีความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
 ๕๘. พัฒนาสายระบบอินเตอร์เน็ตและจุดกระจายสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพื นที่ในโรงเรียนและมีความเสถียร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 เป้าหมาย การจัดการศึกษาปฐมวัย  
เป้าหมายที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  
เป้าหมายที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  
เป้าหมายที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  



เป้าหมายที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
เป้าหมายที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
เป้าหมายที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
เป้าหมายที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา  
เป้าหมายที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
เป้าหมายที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
เป้าหมายที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย  
เป้าหมายที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ น 

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

(วิชาการ)  
กลยุทธ์ที่   ๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่าง 

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

อาชีพสุจริต (กิจการนักเรียน) 
    กลยุทธ์ที่   ๗ ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (บุคลากร) 
    กลยุทธ์ที่   ๘ ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (บุคลากร) 
  
    กลยุทธ์ที่   ๙ ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

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

  ศักยภาพ (ทรัพยากรฯ) 
   กลยุทธ์ที่   ๑๒  ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง     
                       (ประกันคุณภาพ/ประสิทธิผล) 
 
กลยุทธ์ที่   ๑๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

(ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน)  
กลยุทธ์ที่   ๑๔ ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ น  

(กิจการนักเรียน) 
กลยุทธ์ที่   ๑๕ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและ 



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

ทันต่อการให้บริการ (ธุรการ-การเงิน) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๓. การด าเนินงานตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

       ระดับการศึกษาปฐมวัย 

       เป้าหมายท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 



(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 

๑. โครงการส่งเสรมิพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 

-  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายเหมาะสมกับ
วัย 

ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีพัฒนาการ
ด้านร่างกายสมวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์

แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย            
มีสุขนิสยัที่ดีและรู้จักดูแลตนเอง
ให้ปลอดภัย 

มาตรฐานที่ ๑ 

- กิจกรรมตรวจชั่งน  าหนัก -         
วัดส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เพื่อให้เด็กมีน  าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณะสุข 

ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีน  าหนัก - 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กมีน  าหนัก -  ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี ที่ ๑.๑ 

- กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ - เพื่อใหเ้ด็กมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้
คล่องแคล่ว มีพัฒนาการทางดา้น
กล้ามเนื อใหญ่ - กล้ามเนื อเล็ก 
และการประสานสัมพันธ์ระหว่าง
มือกับตาด ี

มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี ที่ ๑.๒ 

    
 

 

 

 

 

 

 

    เป้าหมายท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกาย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 



(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 

- กิจกรรมหนูน้อยอนามยั - เพื่อให้เด็กสามารถดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเองได้เหมาะสม
กับวัย 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มสีุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของตน 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเองได้เหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี ที่ ๑.๓ 

    
- กิจกรรมปลอดภัยห่างไกลโรค - เพื่อให้เด็กปฏิบัตตินตาม

ข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยได ้

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ หลีกเลีย่งตอ่
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรค อุบัตเิหตุ ภยั
และสิ่งเสพตดิ 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กปฏิบัตตินตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย บอกโทษของสิ่ง
มอมเมาได ้

มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี ที่ ๑.๔ 

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

     เป้าหมายท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจติใจ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 



(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 

๑. โครงการส่งเสรมิพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจติใจ 

-  เพื่อให้เด็กแสดงออกทาง
อารมณ์ จติใจและ
ความรูส้ึกท่ีเหมาะสมกบัวัย 

ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มี
พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจเหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 

-  เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
อารมณ์ จติใจและความรู้สึกได้
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๒ 

- กิจกรรมหนูน้อยจติแจ่มใส -  เพื่อให้เด็กมีจิตใจร่าเริงสด
ช่ืน แจ่มใส 

ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีความร่า
เริงแจ่มใส มคีวามรูส้ึกท่ีดีต่อ
ตนเอง 

ด้านคุณภาพ 

-  เด็กร่าเริง สดชื่น แจ่มใส 
แสดงออกถึงการยอมรับและชื่น
ชมความสามารถ และผลงาน
ของตนเอง 

มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งชี ที่ ๒.๑ 

- กิจกรรมหนูท าได ้ -  เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจใน
ตนเองและกล้าแสดงออก 

ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีความ
มั่นใจและกล้าแสดงออก 

มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งชี ที่ ๒.๒ 

  ด้านคุณภาพ  
  - เด็กมีพฤติกรรมมั่นในในตนเอง 

กล้าพูด กล้าแสดงออก 
 

    

    

 

 

 

   

 

 

 

    เป้าหมายท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจติใจ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ



ของโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 
- กิจกรรมอารมณด์ีมสีุข - เพื่อให้เด็กแสดงอารมณ์ 

ความรูส้ึกไดเ้หมาะสมกับวัย 
ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ได้
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ ์

มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งชี ที่ ๒.๓ 

- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง - เพื่อให้เด็กมีสุนทรยีภาพดา้น
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาต ิ

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีความชื่น
ชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาต ิ

ด้านคุณภาพ 

- เด็กสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและ
ธรรมชาต ิ

มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งชี ที่ ๒.๔ 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

    เป้าหมายท่ี ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐาน



(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 
๑. โครงการส่งเสรมิพัฒนาการด้าน

สังคม 
-  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้าน

สังคมเหมาะสมกับวัย 
ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีพัฒนาการ
ด้านสังคมเหมาะสมกับวยั 

ด้านคุณภาพ 

-  เด็กแสดงออกด้านสังคมได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๓ 

- กิจกรรมเด็กดีมรีะเบยีบวินัย - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมรีะเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ
และเชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอาจารย ์

ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีวินัย 
รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครูอาจารย ์

ด้านคุณภาพ 

-  เด็กรู้จักเก็บสิ่งของเข้าที่ รู้จัก
การรอคอย มีความรับผิดชอบ
งานท่ีได้รับมอบหมาย และเช่ือ
ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ และครู
อาจารย ์

มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี ที่ ๓.๑ 

- กิจกรรมเด็กดีมีความซื่อสตัย ์ -  เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ และรู้จักการ
ช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ และรู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ด้านคุณภาพ 

-  เด็กไม่น าสิ่งของของผู้อื่นมาเป็น
ของตนเอง ยอมรับเมื่อท าผดิ มี
น  าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น 

มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี ที่ ๓.๒ 

    

    

 

 

 

 

 

   เป้าหมายที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐาน



(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 
- กิจกรรมเล่นดีมเีหตผุล -  เพื่อให้สามารถเล่นและท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได ้
ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ สามารถเล่น
และท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

ด้านคุณภาพ 

- เด็กเล่นและท างานร่วมกบัผู้อื่น 
ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 
ปฏิบัติตามข้อตกลง และปฏิบตัิ
ตนเป็นผู้น า – ผู้ตามทีด่ ี

มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี ที่ ๓.๓ 

- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม -  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทย 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐สามารถ
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาท่ีตนนับถือได ้

ด้านคุณภาพ 

- เด็กมีมารยาทในการพูดการฟัง 
การรับประทานอาหารและการ
แสดงความเคารพต่อผู้อื่นตาม
วัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี ที่ ๓.๔ 

    

  
   
   
    
    

  

 

 

 

  

   

 

 

 

    เป้าหมายท่ี ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปญัญา 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 
๑. โครงการส่งเสรมิพัฒนาการด้าน

สติปัญญา 

- เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีพัฒนาการ
ด้านสตปิัญญาเหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กได้เรียนรู้ตามรูปแบบบรูณา
การทั งทักษะและสาระการ
เรียนรูไ้ดเ้หมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๔ 

- กิจกรรมโครงงานเพื่อ 

การเรยีนรู ้
- เพื่อให้เด็กกล้าซักถามในสิ่งที่

ตนเองอยากรู ้
ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้

ด้านคุณภาพ 

- เด็กกล้าซักถามในสิ่งที่ตนเอง
อยากรู้ และมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู้
ด้วยวิธีต่าง ๆ 

มาตรฐานที่ ๔ 

ตัวบ่งชี ที่ ๔.๑ 

- กิจกรรมยอดนักคดิ - เพื่อให้เด็กมีความคดิรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐มคีวามคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กบอกคุณลักษณะคณุสมบัติ

ความเหมือน ความแตกต่างและ
บอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดจากการเรียนรู้ได ้

มาตรฐานที่ ๔ 

ตัวบ่งชี ที่ ๔.๒ 

    

    

    

    

 

 

 

 

เป้าหมายท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 
- กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน - เพื่อให้เด็กใช้ภาษาใน 

การสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีทักษะทาง
ภาษาที่เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจ
ได ้

มาตรฐานที่ ๔ 

ตัวบ่งชี ที่ ๔.๓ 

- กิจกรรมเสรมิทักษะสร้างความรู ้ - เพื่อให้เด็กมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์

ด้านคุณภาพ 

- เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้
และปฏิบตัิ โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ได ้

มาตรฐานที่ ๔ 

ตัวบ่งชี ที่ ๔.๔ 

- กิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค ์ - เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

ด้านคุณภาพ 
- เด็กถ่ายทอดความคดิและ

จินตนาการ สร้างสรรคผ์ลงานท่ี
มีรายละเอียดแปลกใหม ่

มาตรฐานที่ ๔ 

ตัวบ่งชี ที่ ๔.๕ 

    
    
    

 

 

 

 

 

 

    เป้าหมายท่ี ๕   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 
๑.โครงการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษา 
- เพื่อให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ

และธรรมชาติของการจดั
การศึกษาปฐมวัยและสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ ์

- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ มีความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการเป้าหมายและ
ธรรมชาติของการจดัการศึกษา
ปฐมวัย 

 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๑ ๕.๒ 

๕.๓ ๕.๔ ๕.๕ ๕.๖ 
๕.๗ ๕.๘ ๕.๙ 
๕.๑๐ 

 

- กิจกรรมวิเคราะหส์ภาพ
ผู้เรยีน 

- เพื่อให้ครูสามารถจัดท าหน่วย
การเรยีนรู้การจัดประสบการณ์
กิจกรรมการเรียนรู้ใหม้ีความ
หลากหลายและสามารถน ามา
พัฒนาส่งเสรมิพัฒนาการให้กับ
เด็ก 

- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ จัดท าหน่วยการ
เรียนรู้การจดัประสบการณ์ การจดั
กิจกรรมประจ าวันและการประเมนิ
พัฒนาการเด็กได้อย่างเหมาะสมกบั
วัย 

มาตรฐานที่ ๕ 

ตัวบ่งช่ีที่ ๕.๑ 

- กิจกรรมการจัดท า
แผนการจดัประสบการณ ์

- เพื่อส่งเสริมการจดัท าแผนการ
จัดประสบการณ์ทีส่อดคล้องกับ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัยโดย
ครอบคลมุพัฒนาการทั ง ๔ ด้าน 

- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้และเชื่อมโยง
ความรู้ความเข้าใจสู่การจัดท า
แผนการจดัประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๕ 

ตัวบ่งชี ที่ ๕.๒ 

- กิจกรรมเด็กดีศรีลาซาล - เพื่อให้ครูจัดสภาพแวดล้อม
ภายในชั นเรียนและจดั
ประสบการณ์ที่กระตุ้นให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ
วัย 

- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ จัดกิจกรรมให้
เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้ของเด็กและ
เสรมิสร้างให้เด็กมีวินยัในตนเอง 

มาตรฐานที่ ๕ 

ตัวบ่งชี ที่ ๕.๓ 

- กิจกรรมสื่อเทคโนโลยี
สร้างสรรค์           

- เพื่อให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของเด็ก 

- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ ใช้สื่อเทคโนโลยี
สร้างสรรค์อยา่งมีคุณภาพ
พัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ-์
จิตใจ สังคม สติปัญญาและมีจ านวน
เพียงพอกับเด็ก 

 

 

มาตรฐานที๕่ 

ตัวบ่งชี ที่ ๕.๔ 

 

 

 

เป้าหมายท่ี ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสทิธิผล 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี ) 
- กิจกรรมประเมินพัฒนาการ ๔ 

ด้าน 
- เพื่อให้ครูใช้เครื่องมือการวัด

และประเมินพฒันาการของ
เด็กอย่างหลากหลายและสรุป
รายงานผลพฒันาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง 

- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ จัด
กิจกรรมการประเมิน
พัฒนาการทุกด้านอย่าง  
สม่ าเสมอและรายงานผลให้
ผู้ปกครองรับทราบ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๕ 

- กิจกรรมวิจัยเพื่อการเรียนรู้ - เพื่อให้ครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผดิชอบ
และใช้ผลในการปรบัการจัด
ประสบการณ ์

- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ท าการวิจัย
และน าผลการวิจัยมาปรับปรุง
พัฒนาการและพฤติกรรมของ
เด็กให้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๖ 

-กิจกรรมห้องเรียน น่าอยู่ น่ารู้ 
น่าเรียน 

-เพื่อให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐จัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้
ได้ตลอดเวลามบีรรยากาศ
อบอุ่นคล้ายบ้านและส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก 

ตัวบ่งชี ที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๗ 

-กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 

- เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กและผู้ปกครอง 

- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐สนับสนนุ
ให้ผู้ปกครองแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและให้
ค าแนะน ากับผู้ปกครองในการ
พัฒนาและแก้ไขพฒันาการ
ของเด็ก 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๘ 

- กิจกรรมนิเทศการสอน - เพื่อให้ครูมีความรู้
ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัยให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 

- ครูรอ้ยละ ๙๒.๐๐จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่
หลากหลายมีการประเมนิ
พัฒนาการเด็กอย่างสม่ าเสมอ
โดยได้รับการนิเทศการสอน
จากหัวหน้าสายหัวหน้าระดบั
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๙ 

- กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงาน - เพื่อให้ครูจัดท าสารนทิัศน์และ
น ามาไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐จัดท าข้อมูล
สารนิทัศน์อย่างเปน็ระบบเห็น
ร่องรอยการพัฒนาและการ
เรียนรู้ที่หลากหลายของเด็ก 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๑๐ 

 

     เป้าหมายท่ี ๖  ผู้บริหารปฏบิตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า - เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารจดั
การศึกษาปฐมวัย และมผีลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล 

- เพื่อส่งเสริมการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมและการใช้ข้อมูลจาก
การประเมินผลหรือการวิจัยเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนางาน
วิชาการและงานบรหิารให้
สามารถน าไปบริหารจัด
การศึกษา ไดต้รงตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยเน้นคณุภาพของ
เด็กปฐมวัยเป็นส าคญั 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล เป็นผลใหเ้ด็ก 
ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความพึง
พอใจในการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวัย 

- ผู้ปกครองร้อยละ ๙๓ มีความพึง
พอใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย
แบบมีส่วนร่วม ผู้บรหิารมีภาวะ
ผู้น าสามารถน าเอาข้อมูลการ
ประเมินผลทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ มาจัดท าแผนคณุภาพ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถบริหารการจดัการศึกษา
ได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว ้

มาตรฐานที่ ๖ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๔ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๖ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๗ 

- กิจกรรมพัฒนาการบริหารการจดั
การศึกษาปฐมวัย 

- เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาแนวคิด 
หลักการและจดุหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- เพื่อให้ผู้บริหารสามารถอธิบาย
ความหมายของปรัชญาแนวคิด 
หลักการของการจดัการศึกษา
ปฐมวัยได้อย่างชัดเจน 

- สามารถน าความรูไ้ปปฏิบตัิได้
อย่างถูกต้อง 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙3 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
แนวคิด หลักการ การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจน 
สามารถน าความรู้ไปปฏิบัตไิด้
อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ 

มาตรฐานที่ ๖ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ 
 

 

  

 

 

 

 

  เป้าหมายท่ี  ๖  ผู้บริหารปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 
- กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล
บริหารงานของผู้บริหาร 

- เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อ
น าไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง 
เทคนิควิธีการใหม่ๆ  มาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพเด็ก 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๓ สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ น ามา
พัฒนาปรับปรุง เพื่อน ามาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคณุภาพเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทั ง ๔ 
ด้าน 

มาตรฐานที่ ๖ 

ตัวบ่งชี ที่ ๖.๒ 

 

- กิจกรรมประเมินผลการ
บริหารการศึกษาปฐมวัย 

- เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วน
เกี่ยวข้องทางการศึกษาไดร้ับรู้ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

- เพื่อให้น าข้อมูลสารสนเทศและ
การแสดงความคิดเห็น เป็น
แนวทางประกอบการตดัสินใจใน
การก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาการศึกษา 

- เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาน า
ผลการวิจัย มาพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพเด็ก 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๓  เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทาง การศึกษา ร่วม
แสดง     ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ด าเนินการตดิตาม
ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนาโดย
ใช้ข้อมูลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย 

มาตรฐานที่ ๖ 

ตัวบ่งชี ที่ ๖.๓ 

 

- กิจกรรมสมัพันธ์ชุมชน -  เพื่อพัฒนาแผนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

- เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษาและผู้
ที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๓ มีการ
ก าหนดแผนในการพัฒนาการจัด
การศึกษา โดยใหผู้้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมสี่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย ร่วมรับผิดชอบ 
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ี
ร่วมกัน 

มาตรฐานที่ ๖ 

ตัวบ่งชี ที่ ๖.๔ 

 

    

    

    

 

 

 

    เป้าหมายท่ี ๖   ผู้บริหารปฏบิตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 
- กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

- เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจและมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๓ มีการ
วางแผนและส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการด าเนินงาน
พัฒนาคณุภาพการศึกษา และ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๖ 

ตัวบ่งชี ที่ ๖.๕ 

 

- กิจกรรมนิเทศและให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ 

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย เพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

- เพื่อส่งเสริมใหค้รูน าความรู้มา
ปรับปรุงในการจดัการเรียนรู้ 
พัฒนาการใช้สื่อการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๓ ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ 
เพื่อให้มีการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนที่เหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๖ 

ตัวบ่งชี ที่ ๖.๖ 

 

- กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง นักเรียนและ
ชุมชน 

- กิจกรรมสมัพันธ์ชุมชน 

- เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคณุภาพมากขึ น 

- เพื่อพัฒนาแผนงานด้านบุคลากร 
และงานบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ปกครอง
และชุมชนมีความพึงพอใจในผล
การบริหารการศึกษาปฐมวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๓ ม ี

แผนการด าเนินงานบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ จดับุคลากรตาม
ความสามารถ สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้เต็มประสิทธิภาพ มีการ
พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้
ความสามารถในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน ผู้ปกครองและ
ชุมชน มีความพึงพอใจผลจาก
การจัดการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๖ 

ตัวบ่งชี ที่ ๖.๗ 

    
    

 

 

 

 

   เป้าหมายที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 
๑.โครงการพัฒนาหลักสูตร          - เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ
และมีความถูกต้องตามหลักการการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๒.๐๐  มีแนว
ปฏิบัติในการจดัการศึกษาระดับ
ปฐมวัยเพื่อพัฒนาให้เด็กมี
พัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม สติปัญญาที่เหมาะสม
กับวัย 

มาตรฐานที ๗ 

ตัวบ่งชี ที่ ๗.๑ 

๗.๒,๗.๓,๗.๔ ๗.๕ 

- กิจกรรมการวเิคราะห์
หลักสตูร 

- เพื่อปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน และทันต่อเหตุการณป์ัจจุบนั
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๒.๐๐มมีี
หลักการจดัการศึกษาระดับปฐมวยั
เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทุก
ด้านสูงสดุตามศักยภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
เด็กให้เกิดความสุขในการเรยีนรู้ 

มาตรฐานที่ ๗ 

ตัวบ่งชี ที่ ๗.๑ 

- กิจกรรมวันปฐมนเิทศ - เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๒.๐๐จดั
กิจกรรมเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและ
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๗ 

ตัวบ่งชี ที่ ๗.๓ 

- กิจกรรมประเมินปรับปรุง
แผนการจดัประสบการณ ์

- เพือ่ให้สถานศึกษามีระบบกลไกให้ผู้
มีส่วนร่วมทุกผ่ายในการจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างความตระหนักรู้และความ
เข้าใจหลักการศึกษาปฐมวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๒.๐๐มีการ
จัดท าแบบประเมินแผนการจดั
ประสบการณ์เพื่อให้ผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความตระหนกั
และเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๗ 

ตัวบ่งชี ที่ ๗.๒ 

- กิจกรรมห้องเรียนสนุก -เพื่อให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วม
และแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๒.๐๐เปดิ
โอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนและ
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

มาตรฐานที่ ๗ 

ตัวบ่งชี ที่ ๗.๔ 

 

 

 

 

 

    เป้าหมายท่ี ๗  แนวการจัดการศึกษา 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 
-กิจกรรมจดัสภาพแวดล้อมเพื่อ

การเรยีนรู ้
- เพื่อให้สถานศึกษามีการจดัสิ่ง

อ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๒.๐๐จดั
สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีจ าเป็นเอื อ
ประโยชน์และอ านวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็กเพื่อให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านสูงสุด
ตามศักยภาพ 

มาตรฐานที่  ๗ 

ตัวบ่งชี ที่  ๗.๕ 

    
   

 
 

    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

    เป้าหมายท่ี ๘  สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 

๑. โครงการพัฒนาระบบ

การประกันคณุภาพ

ภายใน ระดับก่อน

ประถมศึกษา 

- กิจกรรมจัดท ามาตรฐาน

และแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

-  กิจกรรมเผยแพร่เอกสาร

ความรูส้นับสนุน 

- เพื่อก าหนดมาตรฐานและ

แผนพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั

ของสถานศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

- เพื่อเผยแพร่เอกสารความรู้

สนับสนุนเพื่อใหผู้้เรยีนและ

บุคลากรทุกฝ่าย เกิดความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา 

- สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัยท่ีสอดคล้องและครอบคลมุ

ตามที่กระทรวงก าหนด 

- บุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 

๙๔.๐๐ มีความรู้ความเขา้ใจ

เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่๘ 

ตัวบ่งชี ที่ ๘.๑ 

- กิจกรรมตดิตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน 

-  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบผล
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการแต่ละฝ่าย และ
ติดตามความก้าวหน้า  

- เพื่อวัดประเมินผลการด าเนินงาน

ของฝ่ายต่าง ๆ  และน าผลการ

ประเมินมาวิเคราะหห์าข้อสรปุ เพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ น 

- คณะกรรมการแต่ละฝ่ายด าเนินการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นปัจจบุันและ

สามารถพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ น 

มาตรฐานที ่๘ 

ตัวบ่งชี ที่ ๘.๒ - ๘.๕ 

- กิจกรรมการจัดท ารายงาน 
SAR 

- เพื่อจัดท ารายงานประเมินตนเอง

ประจ าปี น าเสนอต่อผู้บริหาร

สถานศึกษา และสูส่าธารณชน 

- เอกสารรายงานการประเมินตนเอง

ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน ๒ 

ชุด 

มาตรฐานที ่๘ 

ตัวบ่งชี ที่ ๘.๖ 

    

    

    

    

    

 

 

    เป้าหมายท่ี ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 
๑. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรผา่นสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

 
 
 
 
 
 
 

 

- เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 
 

ด้านปริมาณ 
-เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ ได้เรียนรูผ้่าน
แหล่งเรียนที่หลากหลาย ทั ง
ภายใน ภายนอก สถานศึกษา 
 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรยีนรู้ที่
หลากหลายทั งภายใน-ภายนอก 
สถานศึกษา มีการจัดแหล่งเรียนรู้
ที่สามารถส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ 
มีกระบวนการเรยีนรู้ที่เอื อ
ประโยชนไ์ด้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมแหล่งเรยีนรู้เพิม่พูน
ปัญญา 
 

- เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนได้เรยีนรู้
จากแหล่งเรยีนรู้ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ ๙๓.๐๐ ของสถานศึกษา
มีแหล่งเรียนรู้ทีส่นับสนุนส่งเสริม
ให้เด็กพัฒนาการเรียนรูต้ามวัย มี
การสนับสนุนส่งเสรมิให้เด็กได้
เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาท าใหเ้กิด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สามารถเชื่อมโยงความรู้ได ้

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี ที่ ๙.๑ 

    

 

 

 

 

 

เป้าหมายท่ี ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ -เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลากรใน

สถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ ๙๓.๐๐ ของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา มีการถ่ายทอดความรูผ้่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกันของ
บุคคลากรระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
ด้านคุณภาพ 
-บุคลากรภายในสถานศึกษาไดเ้รยีนรู้
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี ที่ ๙.๒ 

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
 
 
 

- เพื่อให้สถานศึกษา ครอบครัวชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน 

 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ ๙๓.๐๐ ของสถานศึกษาได้รับ
การสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
ทักษะความรู้ของเด็ก 
 
ด้านคุณภาพ 
-เด็กไดร้ับการพัฒนาทักษะต่างๆ โดย
ผ่านการท ากิจกรรมที่หลากหลาย 
 

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี ที่ ๙.๒ 

    
    

 

 

   

    

 

 

 

 

   เป้าหมายที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรชัญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพ             

การเรยีนรู ้
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างองค์

รวม ซึ่งเกิดจากการมสี่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง  

สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

- สถานศึกษาส่งเสริมเด็กให้บรรลุ
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น 
เป้าหมาย เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑o 

ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๒ 

- กิจกรรมค่ายเสริมทกัษะ 

วิชาการ 
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การ

จัดการศึกษาทีส่่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ทีส่นอง ต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคน 

- สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนา             
ให้เด็กบรรลุตามเป้าหมายในการ
พัฒนาส่งเสรมิพัฒนาการและ                 
การเรยีนรู้ ที่เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑o 

ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๑ 

- กิจกรรมค่ายคุณธรรม - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีทักษะการคดิ มี
ความคิดรวบยอดและการมี
คุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กอย่าง
เหมาะสม 

- สถานศึกษามีการพัฒนาการมี
คุณธรรม จรยิธรรมระเบียบวินัย 
มีทักษะในการเรยีนรู้พัฒนาเด็ก 
โดยองค์รวมผ่านการเล่นและ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวยั 

มาตรฐานท่ี ๑o 

ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๒ 

- กิจกรรมส่งเสรมิหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้รับการปลูกฝัง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่ง
เหมาะสมกับวัย และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

- สถานศึกษามีการส่งเสริมและ
ปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับผู้เรียนอยา่ง
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑o 

ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๑ 

- กิจกรรมส่งเสรมิ
สุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะและกีฬา 

 

 

- เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสรมิกิจกรรม
ทางด้านศิลปะและกีฬาเพื่อ
ตอบสนองต่อปรัชญาวสิัยทัศน์
เป้าหมายและจดุเน้นของ
สถานศึกษา 

- สถานศึกษามผีลการด าเนินงาน
ตอบสนองปรัชญาวสิัยทัศน์
เป้าหมายและจดุเน้นของ
สถานศึกษารวมทั งสะท้อนความ
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑o 

ตวับ่งชี ที่ ๑o.๒ 

    
    

    

    

 

 

 

 

เป้าหมายท่ี ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏริูปการศึกษาเพือ่ยกระดับคณุภาพให้สูงขึ น 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 
๑. โครงการส่งเสรมินโยบาย

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
- เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจัด

โครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายเกีย่วกับการศึกษา 

- เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษา
ด าเนินงานตามแผน และมผีลการ
ประเมินบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

ด้านปริมาณ 
- ร้อยละ ๙๓.๐๐ มีการจดัโครงการ

กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน ตาม
นโยบายเกีย่วกับการจดัการศึกษา 

 
ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการจดัโครงการ

กิจกรรม เพื่อพัฒนา และส่งเสรมิ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
 

- กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง 
 
 
 

- เพื่อให้เด็กเรยีนรู้เกีย่วกับการปฏบิัติ
ตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ ได้รับการพฒันา

ทักษะด้านต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กไดร้ับความรู้จากการปฏิบัติ

กิจกรรม มคีวามรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัตจิริง ผ่านฐานการเรียนรู ้
(เศรษฐกิจพอเพียง) 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๑.๑ – 

๑๑.๒ 

- กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 

- เพื่อให้เด็กรูจ้ักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อให้เด็กรู้จักวิธดีูแลรักษา สาธารณ
สมบัติของโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ รู้จักวิธดีูแล

รักษา สาธารณสมบัติของโรงเรียน
และช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กสามารถดูแลรักษาสาธารณ

สมบัติของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๑.๑ – 

๑๑.๒ 

    

 

   

 

 

  เป้าหมายท่ี ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคณุภาพให้สูงขึ น 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ)  

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี ) 

- กิจกรรมเรียนรู้อาเซียน 

 

 

-เพื่อให้เด็กเรียนรูเ้กี่ยวกับประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซยีน 

ด้านปริมาณ 

-เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ทั งภาษา วัฒนธรรม การแต่งกาย 
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 

ด้านคุณภาพ 

-เด็กไดร้ับความรู้จากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน จาก
บอร์ดความรู้ ท าให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

มาตรฐานที่ ๑๑ 

ตัวบ่งชี ที่ ๑๑.๑ – 
๑๑.๒ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



เป้าหมายที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการลาซาล
รักษ ์ 
    สุขภาพ  
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้เรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ กิจกรรมกีฬาสี 
 
 
 
 
 
๑ .๓  ง า น อ น ามั ย
โรงเรียน 

 
 
๑. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าว-สารที่
ส่งเสริมการดูแลรักษา    สุขภาพ
ให้แข็งแรงอยู่เสมอ  
๒. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มี
สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั งทางกาย ทาง
จิต และทางสังคม 
๓. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตนได้อย่างถูกวิธีในการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในทุกส่วน
ของร่างกาย 
 
๑. เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้รักการ
ออกก าลังกาย 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิต
ที่ด ี
 
๑. เพ่ือจัดหายา และเวชภัณฑ์ต่าง 
ๆ ประจ าไว้ที่ห้องพยาบาล 
๒. เพ่ือให้การดูแลรักษาเบื องต้นแก่
นักเรียนที่เจ็บ-ป่วยหรือได้รับ
บาดเจ็บ 
ขณะอยู่ที่โรงเรียน 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน
ได้รับวัคซีนที่เป็นภูมิคุ้มกันขั น
พื นฐานตามวัยที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
 

 
 
เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕.๐๐ มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
เชิงคุณภาพ                                    
    นักเรียนมีสุขนิสัยใน 
การดูแลสุขภาพ และออก-ก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ   
 
 

     
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี   ๑.๑ 

  มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
  



 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.๔ งานติดตาม
ภาวะ-โภชนาการ
และทดสอบ
สมรรถภาพ 
 
 
 
  

๑. นักเรียนได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับน  าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพ ของตนเอง 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕.๐๐ มีการ -
เจริญเติบโตตามเกณฑ์ 
เชิงคุณภาพ                                    
   นักเรียนมีการเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์และมีสมรรถภาพ 
ทางกายที่แข็งแรง       
 

      มาตรฐานที่ ๑ 
       ตวับ่งชี   ๑.๒ 
  มีน  าหนัก ส่วนสูง และ  
มีสมรรถภาพทางกายตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
  
  
 

๑.๕ กิจกรรมวัยรุ่น 
วัยใส 

๑. เพ่ือให้นักเรียนรู้เท่าทันและ
ปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด และ
อบายมุข  
๒. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธีดูแลรักษา
ตนเองใหป้ลอด- 
ภัยจากเหตุความรุนแรง 
๓. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกัน
อุบัติเหตุ ป้องกันโรค ป้องกันภัย
ต่าง ๆ และปัญหาทางเพศ 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕.๐๐ ป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ 
เชิงคุณภาพ   
    นักเรียนสามารถปฏิบัติตน
เพ่ือให้พ้นจากสิ่งเสพติด และ
อบายมุขต่าง ๆ รู้จักดูแลรักษา
ตนเองให้ปลอด-ภัยจากเหตุความ
รุนแรง ป้องกันอุบัติเหตุ โรค ภัย 
และปัญหาทางเพศ 

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

๑.๖ กิจกรรมกล้าคิด  
กล้าท า กล้า
แสดงออก 
 
 
 
 
 

    เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและ
เข้าใจตนเอง รู้ว่าอะไรคือจุดเด่น
และจุดด้อยของตนเอง สามารถ
พัฒนา และปรับปรุงตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ มีความมั่นคงทางอารมณ์ 
มีความม่ันใจในตนเอง และกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม  

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕.๐๐  มีความ-มั่นใจใน
ตนเอง 
 เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง กล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้อง และเหมาะสม 
 

     มาตรฐานที่ ๑ 
      ตัวบ่งชี   ๑.๔ 
    เห็นคุณค่าในตนเอง  
มีความมั่นใจ กล้าแสดง-
ออกอย่างเหมาะสม 
 

 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

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

 เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕.๐๐ เป็นผู้มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม  

     มาตรฐานที่ ๑ 
     ตัวบ่งชี   ๑.๕ 
    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และให้เกียรติผู้อ่ืน 

๑.๘ งานส่งเสริม 
ความสามารถผู้เรียน 
ด้านสุนทรียภาพ 
 

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

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

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี   ๑.๖ 

      สร้างผลงานจาก               
การเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศิลปะ  ดนตรี / 
นาฏศิลป์  กีฬา และ 
นันทนาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

เป้าหมายที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ของโครงการ / กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของ สถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี)้ 

๒.๑ โครงการอบรมปลูกฝัง
การรักชาติ ศาสน์  
พระกษัตริย์ 
 
 
 
๒.๒ โครงการอบรมปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
๒.๓ โครงการอบรมปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
 
๒.๔โครงการอบรมปลูกฝังให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงการใฝ่
เรียน ใฝ่รู้ 
๒.๕ โครงการอบรมปลูกฝัง
การด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
 
๒.๖ โครงการปลูกฝังให้ผู้เรียน
ความตั งใจและรับผิดชอบ 
๒.๗ โครงการอบรมปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ 
ในศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
 
๒.๘ โครงการอบรมปลูกฝัง
ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออก ถึงการเป็นพลเมือง
ดีของชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา เคารพเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
๒. เพ่ือปลูกฝังความถูกต้อง
ประพฤติตรง ตามความเป็น
จริงต่อตนเองและผู้อื่น 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้เป็นผู้มี
ระเบียบวินัยทั งต่อตนเองและ
สังคม 
๔. เพ่ือปลูกฝังความตั งใจเพียร
พยายามในการเรียนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
๕. เพ่ือปลูกฝังนักเรียนได้มี
หลักในการด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง มีเหตุผล ระมัดระวัง 
มีคุณธรรม 
๖. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ตั งใจ ท างานให้ส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมาย 
๗. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนได้
ภาคภูมิใจ ในขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมไทย 
 
๘. เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้น า 
การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
ความมีน  าใจต่อเพ่ือมนุษย์

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๐ ขึ น
ไปได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
ที่จัดท าขึ น 
- นักเรียนให้ความร่วมมือ ในการ
ด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนด 
- โครงการบรรลุผลตามเป้าหมาย 

 
 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
- นักเรียนมีวินัย มีความอดทน  
มีความรับผิดชอบและสามารถท า 
งานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- นักเรียนมีทักษะและรู้จักการวาง
แผนการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้   
- นักเรียนมีความพึงพอใจในความ
เป็นไทยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต 
 
 

        
มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๑ 
มีคุณลักษณะ 
พึงประสงค์ 

ตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ด้วยกัน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๒๙ โครงการค่ายคุณธรรม  
 
 
 
๒.๑๐ โครงการอบรม
ปลูกฝังความกตัญญู กตเวที 
 
 
 
๒.๑๑ โครงการปลูกฝัง
ผู้เรียนมีความเอื ออาทร 
เมตตากรุณา 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
 
๒. เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังความ
ความกตัญญูกตเวที  
 

 

๓. เพ่ือปลูกฝังความเอื อ
อาทร เมตตากรุณา รู้จักการ
เป็นผู้ให้และผู้รับ 

 
 
 

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

 
มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๒ 

เอื ออาทรผู้อ่ืน และกตัญญู
กตเวที 

ต่อผู้มีพระคุณ 
 
 
 
 
 
 

 

 
๒.๑๒ โครงการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 มาตรฐานที่ ๒  
 ตัวบ่งชี ที่ ๒.๓ 

ยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรม 
ที่แตกต่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๒.๑๓ โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมประเพณี
ของไทย 

 

 
๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้
รู้คุณค่า และตระหนัก
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
๒. เพ่ือส่งเสริมความเป็น
ไทยให้เกิดแก่ตัวนักเรียน 

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

 

 

๒.๑๔ โครงการอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

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

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

 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนร่วมเดินรณรงค์
รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
- นักเรียนเห็นคุณค่า 
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
 

มาตรฐานที่ ๒  
 ตัวบ่งชี ที่ ๒.๔ ตระหนัก    

รู้คุณค่า 
และร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 



 
 
เป้าหมายที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง          

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริมการ
ค้นคว้าของผู้เรียน 
๑.๑กิจกรรมแสวงหา
ความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ทั งภายในและ
ภายนอก 
 

 

 
 
 
 

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

เชิงปริมาณ       
นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
เชิงคุณภาพ      
นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้จจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆอย่าง
หลากหลายท าให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้ เรียนมีทั กษะในการ
แ ส ว งห าค วาม รู้ ด้ ว ย
ตนเอง รักเรียนรู้  และ
พั ฒ น า ต น เอ ง อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 
มีนิสัยรักการอ่านและ
แ ส ว งห าค วาม รู้ ด้ ว ย
ต น เอ งจ าก ห้ อ งส มุ ด 
แหล่ งเรี ยน รู้  และสื่ อ
ต่างๆ รอบตัว 



๑.๒ กิจกรรมรักการอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมี

นิสัยรักการอ่านและบันทึก

เรื่องราวจากการอ่านได้ 

๒.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี

ทักษะในการแสวงหาความรู้

จากการอ่านได้ 

๓.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน า

ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนของตนได้ 

 
 
 

เชิงปริมาณ        

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

เชิงคุณภาพ       
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักใช้เวลาว่างในการ
แสวงหาความรู้และน า
ความรู้มาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของ
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๒. โครงการพัฒนาทักษะ

ทางภาษา 

๒ .๑  กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริ ม

ความสามารถในการอ่าน

และส่งเสริมการเรียนรู้ 

๑ . เ พ่ื อ ให้ นั ก เรี ย น ส รุ ป
ประเด็นความรู้จากเรื่องที่อ่าน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การสรุปประเด็นความรู้ ได้
อย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ        

นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
อ่านบทความสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
สรุปประเด็นความรู้ได้ 

เชิงคุณภาพ       
นักเรียนมีความรู้จากการ

อ่าน สามารถสรุปประเด็น

ความรู้อีกทั งสามารถน า

ความรู้มา พัฒนาทักษะทาง

ภาษาของตนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ 

ผู้เรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง รักการเรียนรู้ 

แลพพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี ที่ ๒ 

ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 

พูดและเขียน ตั งค าถาม

เพ่ือค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเติม 



๒.๒ กิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนความรู้และ

ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว 

ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืน 

  

๑.นักเรียนสามารถน าความรู้

ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กันได้ 

๒.เพ่ือให้นักเรียนสามารถ

ถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ต่อผู้อ่ืนได้ 

 

เชิงปริมาณ 
นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๐ 
แลกเปลี่ ยนความรู้  และ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืนได ้
เชิงคุณภาพ 
นั ก เรี ย น มี ทั กษ ะ ใน การ

แลกเปลี่ ยนความรู้  และ

ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว 

ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการส่งเสริมการ

ท างานเป็นทีม 

๓.๑ กิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน

การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

กลุ่ม 

๒.  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน

การแลกเปลี่ยนความรู้และ

วิธีการเรียนรู้ในกลุ่ม 

๓. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมี

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ภายในกลุ่ม 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
ในการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนน าความรู้จากการใช้

ทักษะกระบวนการกลุ่มมา

พัฒนาผู้เรียนของตนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้ เรียนมีทั กษะในการ
แ ส ว งห าค วาม รู้ ด้ ว ย
ตนเอง รักเรียนรู้  และ
พั ฒ น า ต น เอ ง อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 

มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 

พูด เขียน และตั งค าถาม

เพ่ือค้นคว้ าหาความรู้

เพ่ิมเติม 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการส่งเสริมการน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการ

เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

๔.๑ งานส่งเสริมการค้นคว้า

ความรู้ทางอินเทอร์เน็ต 

 

 

๑. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักน า

อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการที่

เกิดประโยชน์ 

๒. เพ่ือให้นักเรียนศึกษา

ข้อมูลได้หลากหลายในการ

เรียน 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ๘๐สามารถ
ใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ค้นคว้า 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตใน
การที่ เกิ ดประโยชน์ และ
ศึกษาข้อมูลได้หลากหลาย 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ 

ผู้เรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

รักเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้

สามารถสรุปความคิดจาก

การอ่าน ฟัง และดู 

๑.๑ กิจกรรมการอ่าน คิด

วิเคราะห์ 

๑.๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาทักษะด้านการอ่าน

คิดวิเคราะห์ 

๑.๒.  เพ่ือพัฒนาทักษะใน

การคิดวิเคราะห์ให้ติดตัวอยู่

เสมอ 

เชิงปริมาณ 

  นักเรียนร้อยละ ๘๕ 

สามารถพัฒนาตนเองใน

ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ 

 

เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนสามารถอ่านและ

คิดวิเคราะห์ในเนื อหาได้

อย่างถูกต้อง 

 

มาตรฐานที่ ๔ 

  ผู้เรียนมีความสามารถใน

การคิดอย่างเป็นระบบ  

คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 

  สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบ และ

๑.๑. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก

สังเกต เปรียบเทียบข้อมูล

เชิงปริมาณ 

  นักเรียนร้อยละ ๘๕

มาตรฐานที่ ๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถใน



เชื่อมโยงข้อมูล 

 

อย่างเป็นระบบและ

เชื่อมโยงข้อมูลได้ 

๑.๒. เพ่ือให้นักเรียน

สามารถวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบ ข้อมูล ได้อย่าง

ถูกต้อง 

 

สามารถวิเคราะห์  

เปรียบเทียบข้อมูลได้ 

 

เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบและเชื่อมโยง

ข้อมูล และสรุปความรู้ใหม่

ได้ 

 

การคิดอย่างเป็นระบบ  

คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 

สรุปความคิดจากเรื่องที่

อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดย

การพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๓ กิจกรรมพฒันาความคิด
สู่องค์ความรู้ใหม ่
 

๑.๑.  เพื่อให้นักเรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้
ความเข้าใจเดิมกับความรู้ 
๑.๒. เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาในการคิดและสรุปองค์
ความรู้น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕มีการ
พัฒนาความคิดอย่างเป็น
ระบบจนสามารถสรุปองค์
ความรู้ได้ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะ
การพัฒนาความคิดได้อย่าง
ถูกต้อง 

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

ฟัง และดู สื่อสารโดยการ

พูดหรือเขียนตามความคิด

ของตนเอง 



๑.๔ กิจกรรมวันภาษาไทย ๑.๑.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

รู้รักภาษาไทยและใช้

ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

๑.๒. เพื่อให้นักเรียนมีส่วน

ร่วมในการท ากิจกรรมวัน

ภาษาไทย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าใจ
และทราบถึงความเป็นมา
ของวันภาษาไทยและร่วม
กิจกรรม 
ในวันภาษาไทย 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนให้ความส าคัญ กับ
การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
และภูมิใจในเอกลักษณ์ของ
ไทย 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสนิใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสม
เหตุผล 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง และดู สื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

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

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

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสนิใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสม 
เหตุผล 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง และดู สื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิด



ของตนเอง 

๑.๖ กิจกรรมสมุดเล่มเล็ก ๑.๑. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้

การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

๑.๒. เพื่อให้นักเรียน

สร้างสรรค์ผลงานสมุดเล่ม

เล็ก อย่างสร้างสรรค ์

 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ

ท าชิ นงานสมุดเล่มเล็ก ตาม

หัวข้อท่ีก าหนดได้ 

 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนสามารถเรียนรู้ และ

พัฒนาทักษะในด้าน

สร้างสรรค์ผลงานได้ดี 

 

มาตรฐานที่ ๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถใน

การคิดอย่างเป็นระบบ คิด

สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 

สรุปความคิดจากเรื่องท่ี

อ่าน ฟัง และดู สื่อสารโดย

การพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการสร้างสรรค์

ความคิดประดิษฐ์ผลงาน 

๒.๑ กิจกรรมสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ 

 

๑.๑.  เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ 

และเกิดการเรียนรู้

ขบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

๑.๒. เพ่ือให้นักเรียนเกิด

ทักษะและน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

เชิงปริมาณ 

  นักเรียนร้อยละ ๘๕เข้าใจ 

และมีความรู้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ผ่าน

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้

อย่างถูกต้อง 

 

เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถใน

การคิดอย่างเป็นระบบ  

คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 

น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 



๒.๒ กิจกรรมสร้างสรรค์

ความคิดเพื่อสังคม 

๑.๑.  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก

พัฒนาตนเองในเร่ืองการ

สร้างสรรค์ผลงานที่มี

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๑.๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ

สังคม 

๑.๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการ

สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคม 

 

เชิงปริมาณ 

  นักเรียนร้อยละ ๘๕ให้ความ
ร่วมมือในการร่วมกิจกรรม
สามารถคิดประดิษฐ์ผลงาน
และน าเสนอในรูปแบบตา่งๆ
อย่างสร้างสรรค์ 
 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนสามารถสร้างสรรค์

ผลงานที่มปีระโยชน์ต่อสงัคม 

มาตรฐานที่ ๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถใน

การคิดอย่างเป็นระบบ  คิด

สร้างสรรค์ ตัดสนิใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสม

เหตุผล 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

น าเสนอวิธีคิด วธิีแก้ปัญหา

ด้วยภาษาหรือวิธีการของ

ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒.๓ กิจกรรมสรา้งสรรค์
ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ 
 

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

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

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



๓. โครงพฒันาทักษะการ
เรียนรู้ 
๓.๑ กิจกรรมประกวด  ๑ 
โครงงาน ๑ ห้องเรียน 
 

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

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

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

๓.๒. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 
 

๑.๑.  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
หลักการท าโครงงาน 
สามารถรวบรวมข้อมูลและ
สรุปผลได้ 
๑.๒.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ ๘๕เข้าใจ
หลักการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนสามารถน า
โครงงานมาใช้เพื่อการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 
 

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

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓.๓. กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว
และเหตุการณ์ส าคัญ 
 

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

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

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



เหตุการณ์นั นๆได  แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๓.๔. กิจกรรมคา่ยวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔.๑. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  
 

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

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๘๕ ได้รับ
การพัฒนาด้านการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการ
โดยผ่านกระบวนการเรียน
การสอนและการท าชิ นงาน
ได้ 
 

มาตรฐานที่ ๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถใน

การคิดอย่างเป็นระบบ  

คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล 

 



ในด้านการเรียนยิ่งขึ น 
 
 

เชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามารถสร้าง
ผลงานที่แสดงถงึความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 

มีความคิดริเริ่ม และ

สร้างสรรค์ผลงานด้วย

ความภาคภูมิใจ 

๔.๒. กิจกรรมสร้างผลงาน

จากการเรียนรู้ 

๑.๑.  นักเรียนสามารถสรุป

ความรู้จากการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนได้ 

๑.๒.  นักเรียนสามารถสร้าง

ผลงานจากการเรียนรู้ได้ 

 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ๘๕ สามารถ

สร้างผลงานจากการเรียนรู้

ตามกลุ่มสาระได้ 

 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนสรุปความรู้และ

สร้างผลงานจากการเรียนรู้

ได้ 

 

มาตรฐานที่ ๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถใน

การคิดอย่างเป็นระบบ    

คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 

มีความคิดริเริ่ม และ

สร้างสรรค์ผลงานด้วย

ความภาคภูมิใจ 
 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๔.๓. กิจกรรมน าเสนอ
ผลงาน 

๑.๑.  เพ่ือส่งเสริมให้

นักเรียนกล้าแสดงออก 

๑.๒.  เพ่ือให้นักเรียน

สามารถน าเสนอผลงาน

ตามล าดับขั นตอนได้อย่าง

เหมาะสม 

 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๘๕น าเสนอ

ผลงานตามล าดับขั นตอนได้ 

 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความกล้า

แสดงออก มีความภาคภูมิใจ

กับผลงานของตนเองและ

น าเสนอผลงานได้อย่างดี 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ ๕   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา



(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

ของสถานศึกษา 
( มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑.๑ งานพัฒนาความรู้
ความสามารถของ             
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ               
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้จักคิดวิเคราะห์ และน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 
 

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

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 
 

๑.๒ กิจกรรมสอนเสริมตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
 
 
        
 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนท่ีไม่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพก่อนเรียน - 
หลังเรียน ทุกคน  
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนมีความรู้
พื นฐานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามรายวิชา 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๑. โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑.๓ กิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการ 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถทางการแข่งขัน
ในทุกกลุ่มสาระวิชา 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ความรู้ความสามารถและ
ความถนัดตามกลุ่มสาระ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการทุก
กิจกรรมตามความรู้
ความสามารถ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ตามความรู้ความสามารถ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา



(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)

ของโครงการ / กิจกรรม 

ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ส าคัญของผู้เรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

๒.๑ งานส่งเสริมสมรรถนะ

ของผู้เรียนตามตามกลุ่มสาระ

การเรียนรู ้

 

     

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

สมรรถนะของผู้เรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ต่างๆ 

๒. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา

ตนเองในด้านวิชาการ และมี

ความรู้ความ สามารถในด้าน             

การเรียนดีขึ น 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี

สมรรถนะในด้านการเรียน

ตามกลุ่มสาระและเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษาก าหนด 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

และมีผลประเมินสมรรถนะ

ของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและ

มีผลการเรียนดีขึ้น 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ

ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 

ผลการประเมินสมรรถนะ

ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

 

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ส าคัญของผู้เรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

๒.๒ งานประเมินผลการอ่าน 

คิด วิเคราะห์และเขียน 

 

๑. เพื่อให้นักเรียนใช้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้ 

๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

๓. เพื่อให้นักเรียนส่ือ

ความคิดผ่านการเขียนได้ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ

การส่งเสริมในด้านการอ่าน 

คิดวิเคราะห์และเขียน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนได้รับการพัฒนา

ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียนส่ือความ 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ

ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 

ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียนเป็นไปตาม

เกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ส าคัญของผู้เรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

๒.๓ กิจกรรมส่งเสริม

ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ 

 

 

 

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ประสบ
ผลส าเร็จในการฝึกคิด
วิเคราะห์ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนตระหนักใน
ความส าคัญและเห็นคุณค่า
ของกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เพื่อเป็น                          
การพัฒนาการเรียนของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ

ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 

ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียนเป็นไปตาม

เกณฑ์ 

๒. โครงการพัฒนา

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒.๔ กิจกรรมส่งเสริม

ความสามารถใน                 

การเขียน  

 

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

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

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 

ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๓. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้

มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีของ

การสอบระดับชาติ 

๓.๑ กิจกรรมสอนเสริมตาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้   

 

 

๑. เพ่ือให้ครูได้สอนเสริม

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

หลังการประเมินคุณภาพ                 

ก่อนเรียน หลังเรียน และ

ปรับกระบวน การเรียนการ

สอนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน 

๒. เพ่ือให้นักเรียนมีการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ

การพัฒนาการด้านการ

เรียนรู้ตามกลุ่มสาระเต็ม

ตามศักยภาพของตน 

 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีทักษะในการ

เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถน า

ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา

ผลการเรียนของตนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 

ผลการทดสอบระดับชาติ

เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

๓.๒ กิจกรรมติวความรู้ สู่    

O – NET และ NT 

 

 

        

 

 

 

๑. เพ่ือให้ครูได้สอนเสริม

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

หลังการประเมินคุณภาพ                 

ก่อนเรียน หลังเรียน และ

ปรับกระบวน การเรียนการ

สอนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน 

๒. เพ่ือให้นักเรียนมีการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม

กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอมี

ความพร้อมที่จะได้รับการ

ประเมิน 

 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความพร้อมด้าน

ทักษะความรู้ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับชาติ

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 

ผลการทดสอบระดับชาติ

เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

 

 



เป้าหมายที่ ๖     ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 

รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๑. โครงการพัฒนาทักษะ
การท างาน 
๖.๑ กิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 
๖.๑ กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดท าโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

๑.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน

การเรียนรู้โดนใช้

กระบวนการกลุ่ม 

๒.เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ

สามัคคีในการท างานร่วมกัน 

 

 

 

 
๑. เพ่ือให้นักเรียนได้น า
ความรู้มาจัดโครงงานให้
ประสบความส าเร็จ 

 ๒.เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมมือ
กันท าโครงงานอย่างเป็น
กระบวนการ 

 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ ๘๐ มีทักษะใน
การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนน าความรู้จาก
การใช้ทักษะกระบวนการ
กลุ่มพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดท าโครงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะการท า
โครงงาน 

 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี

ทักษะในการท างาน รัก

การท างาน สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ

มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๖.๑ วางแผนการท างาน 

และด าเนินการจนส าเร็จ 

 

 

 



 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๒. โครงการส่งเสริมการ

ท างานและมุ่งม่ันพัฒนางาน 

๒.๑ งานแสดงผลงาน

นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามความถนัดของ
ผู้เรียน 

 

 

 
 
 
๑.  เพ่ือให้นักเรียนได้น า
ความรู้ ความสามารถ 
รวมถึงผลงานออกมาแสดง
ตามนิทรรศการ 

๒. เพ่ือสนับสนุนผลงานของ

นักเรียนให้บรรลุเป้าหมาย

ในการเรียนรู้อย่างเต็ม

ศักยภาพ 

 

 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ความรู้ ความสามารถตาม
ความถนัดของตนเองและ
เกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ 

๒. เพ่ือสนับสนุนนักเรียนให้

บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้

อย่างเต็มศักยภาพ 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ๘๐ได้แสดง 
ผลงานทางวิชาการออกสู่
สาธารณชน 
 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนได้แสดงออกให้
บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพและ
ทักษะความสามารถใหม่ๆ 

 

เชิงปริมาณ 

   นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้

เรียนวิชาที่ตรงความรู้

ความสามารถและความ

ถนัด  

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความรู้

ความสามารถในวิชาที่เรียน

และสามารถตอบสนอง

เป้าหมายของตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี

ทักษะในการท างาน รัก

การท างาน สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ

มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๖.๒ ท างานอย่างมี

ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 

และภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

 

 



 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๒.๓ กิจกรรมนิทรรศการ
ทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

๑. เพ่ือเป็นการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของ
โรงเรียนลาซาล 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกซ่ึงความรู้และ
ทักษะความสามารถใหม่ๆ 
ต่อสังคมและเพ่ิมแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ แสดง
ผลงานทางวิชาการออกสู่
สาธารณชน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรยีนได้แสดงออกซ่ึง
ความรู้และทักษะ
ความสามารถใหม่ๆต่อสัง 
คมและเพ่ิมแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

 

๓. โครงการร่วมคิดร่วมท า 
๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมการ
ท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 
 

 

 

 

 
 

๓.๒ ส่งเสริมการท างานใน
รูปแบบประชาธิปไตย 

 

 
๑.  เพื่อให้นักเรียนไดท้ างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
๒.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
สามัคคีในการท างานร่วมกัน 

 
 

 

 

 

 

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

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

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี

ทักษะในการท างาน รักการ

ท างาน สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ

ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 ๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 



 
 

ชีวิตประจ าวัน 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๔. โครงการลูกเรียนรู้ ครู

และพ่อแม่ช่วยส่งเสริม 

๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพสุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
๔.๒ กิจกรรมน าเสนอ
ประโยชน์และความส าคัญ

 

 
๑.เพ่ือนักเรียนจะได้มีเจตคติ

ที่ดีในการประกอบอาชีพ

ตามความชอบและความ

ถนัด 

๒. เพ่ือนักเรียนจะสามารถ

เลือกอาชีพที่สุจริตและเห็น

คุณค่าตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. เพ่ือนักเรียนได้เห็น

คุณค่าของหยาดเหงื่อ

แรงงาน เป็นผู้อดทนและมี

ความสุขกับการท างาน 

 
๑. เพ่ือนักเรียนจะได้
ตระหนักถึงความส าคัญของ

 

 
เชิงปริมาณ 

   นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี 

มีความรู้ความเข้าใจ 

สามารถเลือกอาชีพ

ประกอบอาชีพสุจริต 

เชิงคุณภาพ 

   นักเรียนมีเจตคติที่ดีและ

สามารถเลือกประกอบ

อาชีพสุจริตได้ 

 

 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ น า

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี

ทักษะในการท างาน รัก

การท างาน สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ

มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่อ

อาชีพสุจริตและหาความรู้

เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ 



ของอาชีพ 
 

 

อาชีพที่ตนเองได้เลือก 

๒. รู้จักประโยชน์และมี

ความสุขกับการท างานใน

ชีวิต 

๓. น าความรู้ที่ได้รับมาปรับ

ใช้ในการเลือกอาชีพใน

อนาคต 

ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการ

เลือกอาชีพตามความชอบ

และความถนัด 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน าความรู้ที่ได้มา

ปรับใช้ในการเลือกอาชีพ

ตามความชอบและความ

ถนัด 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

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

ดูแลอย่างท่ัวถึง และส่งเสริม

อย่างถูกต้องตรงตามความ

ต้องการของผู้เรียนและ

พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม

ศักยภาพ 

๒. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ

พัฒนาด้านการศึกษาและ

บุคลิกภาพ 

เชิงปริมาณ 

   นักเรียนร้อยละ ๘๐ 

ได้รับข้อมูลสารสนเทศด้าน

การแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 

   นักเรียนได้รับข้อมูล

สารสนเทศด้านการแนะแนว

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ใน

การศึกษาต่อตรงตามความรู้ 

ความสามารถและประกอบ

อาชีพได้ตรงตามสาขาที่

ตนเองถนัด และได้ศึกษาต่อ

ตรงตามความรู้

ความสามารถ และประกอบ

อาชีพได้ตรงตามสาขานั น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ ๗    ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๑. โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาครูให้ปฏิบัติงานเต็ม

ศักยภาพ 

 

๑. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้

ความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบ

หลากหลายโดยค านงึถึงความ

แตกต่างของผู้เรียน 

๒. เพื่อพัฒนาครูให้มีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพและ ยกระดับ

ความรู้  ความสามารถ ให้เป็น

ครูที่มีคุณภาพ ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

เชิงปริมาณ 

  ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับการ

พัฒนาให้มีความรู้

ความสามารถในการจัด การ

เรียนรู้และมีคุณภาพ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพคร ู

 

เชิงคุณภาพ 

 ๑.ครูสามารถวิเคราะห์ 

สภาพผู้เรียน  เปน็ราย บุคคล

ท าวิจัยในชั นเรียน ใช้ผลเปน็

ข้อมูลในการพัฒนา จัดการ

เรียนการสอน ตอบสนอง

ความความต้องการของผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๗. 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่อย่างมปีระสทิธิภาพ

และเกิดประสิทธผิล 



และสามารถใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับสื่อ

เทคโนโลยี สนบัสนุนการ

จัดการเรียนรู้ 

๒. ครูสามารถวัดและ

ประเมินผล โดยเนน้

พัฒนาการ ด้วยวิธีการ

หลากหลาย  ตรงตาม

เป้าหมายของกิจกรรมและ

ปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

( มฐ.ท่ี / ตัวบ่งชี้) 

๑.๑ กิจกรรมนิเทศครูให้

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน

วิชาการและคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้

และทักษะการจัดการเรียน

การสอนของครูให้สนอง 

ตอบนโยบายสถานศึกษา 

๒. เพ่ือสนับสนุนครูผู้สอนให้

ได้รับพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 

  ครูร้อยละ ๘๕ สามารถ

ปฏิบัติงานและพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียนได้ตรง

ตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 

 ครูมีความรู้และสามารถ น า

ความรู้ไปจัดกระบวนการ

เรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

เป้าหมายพัฒนาผู้เรียน 

ตัวบ่งชี  ๗.๑ 

  ครูมีการก าหนด

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน

ทั งด้านความรู้  ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ 

และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

   



๑.๒ กิจกรรมนิเทศครูใน

การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล และน าผลไป

พัฒนา 

๑. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มี

ทักษะในการวิเคราะห์

ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพ่ือสนับสนุนครูผู้สอน

ให้น าผลการวิเคราะห์เป็น

ข้อมูลพัฒนาผู้เรียน 

๓. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้และเกิดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ น 

 เชิงปริมาณ 

  ครูร้อยละ ๘๕ มีทักษะ

การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคลและสามารถน า

ผลไปพัฒนา 

 เชิงคุณภาพ 

  ครูสามารถน าผลการ

วิเคราะห์มาจัดการเรียน 

การสอนได้เหมาะสมกับวัย

และความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 

ตัวบ่งชี  ๗.๒ 

  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน

เป็นรายบุคคลและใช้

ข้อมูลในการวางแผนการ

จัดการ เรียนรู้ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี ) 

๑.๓ กิจกรรมนิเทศรูในการ

จัดการเรียนการสอนโดย

ค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

๑. เพ่ือสนับสนุนครูผู้สอนให้

จัดการเรียนการสอนโดย

ค านึงถึงสภาพผู้เรียน 

๒. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ น 

๓. เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนให้

พัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 

  ครูร้อยละ ๘๕ มีทักษะใน

การจัดการเรียนการสอน

โดยค านึงถึงความแตกต่าง

ของผู้เรียน 

เชิงคุณภาพ 

  ครูสามารถจัดการเรียน 

การสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี  ๗.๓ 

  ครูออกแบบและจัด การ

เรียนรู้ที่ตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคล

และพัฒนาการทาง

สติปัญญา 



๑.๔กิจกรรมนิเทศครูให้ใช้

สื่อ เทคโนโลยี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ

เรียนรู้ 

๑. เพ่ือส่งเสริมครูให้ใช้

แหล่งการเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

๒. เพ่ือตอบสนองนโยบาย

พัฒนาสถานศึกษาตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา 

๓. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้

ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 

  ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕

สามารถใช้แหล่งเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ

จัดการเรียนรู้ 

เชิงคุณภาพ 

  แหล่งการเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นช่วยพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะและ

ประสบการณ์การเรียนรู้

เพ่ิมขึ น 

ตัวบ่งชี  ๗.๔ 

  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมผนวกกับการน า

บริบทและภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่นมาบูรณาการใน

การจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี ) 

๑.๕  กิจกรรมนิเทศครูให้วัด-

ประเมินผลที่เน้นพัฒนา

ผู้เรียนด้วยวิธีการ

หลากหลาย 

๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้แก่

ครูผู้สอนด้านการวัด และ

ประเมินผลด้วยวิธีการ

หลากหลาย 

๒. เพ่ือสร้างทักษะการใช้วิธี

วัดและประเมินผลให้

สอดคล้องกับเป้าหมายที่

ก าหนดและความแตกต่าง

ของผู้เรียน 

เชิงปรมิาณ 

  ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕ มี

ความรู้ความเข้าใจวิธีวัดและ

ประเมินผลอย่างหลากหลาย 

เชิงคุณภาพ 

  ครูผู้สอนสามารถน า

ความรู้มาพัฒนา การวัดและ

ประเมินผลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี  ๗.๕ 

  ครูมีการวัดและ

ประเมินผลที่มุ่นเน้นการ

พัฒนาการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย 



๑.๖ กิจกรรมนิเทศครูใน

การให้ค าปรึกษาแก้ไข

ปัญหาการเรียนและคุณภาพ

ชีวิต 

๑. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ

ให้ค าปรึกษาและแก้ไข

ปัญหาผู้เรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนให้

ได้รับค าปรึกษาและแนวทาง

แก้ปัญหาอย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

เชิงปริมาณ 

  ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้

ความสามารถในการให้

ค าปรึกษาและแก้ปัญหาของ

ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

เชิงคุณภาพ 

  ครูสามารถช่วยเหลือ

ผู้เรียนให้พัฒนาศักยภาพ

การเรียนรู้และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมอย่างถูกต้อง 

ตัวบ่งชี  ๗.๖ 

  ครูให้ค าแนะน า 

ค าปรึกษา และแก้ไข

ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั งด้าน

การเรียนและคุณภาพชีวิต

ด้วยความเสมอภาค 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

( มฐ.ท่ี / ตัวบ่งชี้ ) 

๑.๗ กิจกรรมนิเทศ 

ครูให้ศึกษาวิจัยพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้และน าผลไป

ปรับการสอน 

๑. เพ่ือรู้ปัญหาการจัด

กระบวนการเรียนรู้และ

สภาพความแตกต่างของ

ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 

๒. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผู้เรียนและพัฒนากระบวน 

การจัดการเรียนรู้ให้มี

เชิงปริมาณ 

  ครูร้อยละ ๘๕ ศึกษา วิจัย

ผู้เรียนและพัฒนา การ

จัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอน 

เชิงคุณภาพ 

  ครูผู้สอนสามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน

ตัวบ่งชี  ๗.๗ 

  ครูมีการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาจัดการเรียนรู้ในวิชา

ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล

ในการปรับการสอน 



ประสิทธิภาพขึ น และบรรลุตามเป้าหมาย

พัฒนา 

 

๑.๘ กิจกรรมส่งเสริมครูให้

จัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอน

เต็มความสามารถ 

๑. เพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะ

การจัดการเรียนรู้ในวิชาที่

สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือส่งเสริมครูให้มีการ

พัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ศักยภาพ 

 

เชิงปริมาณ 

  ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕ ได้รับ

การพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนในวิชาที่สอนอย่าง

ต่อเนื่อง 

เชิงคุณภาพ 

  ครูผู้สอนสามารถใช้ความรู้

ความสามารถในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนบรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนด 

ตัวบ่งชี  ๗.๙ 

  ครูจัดการเรียนการสอน

ตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย

เต็มเวลาเต็มความสามารถ 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ท่ี / ตัวบ่งชี้ ) 



๑.๙ กิจกรรมประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

๑. เพื่อประเมินการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรอย่างเป็นระบบ

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๒. เพื่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทาง

พัฒนาและก าหนดเป้าหมาย

พัฒนาอย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 

  บุคลากรร้อยละ ๘๕ 

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างถูกต้อง 

 

เชิงคุณภาพ 

  ผลการประเมินมีความ

ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่

น าไปใช้วางแผนพัฒนา

บุคลากรได้ตรงเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี  ๗.๙ 

  ครูจัดการเรียนการสอน

ตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย

เต็มเวลาเต็มความสามารถ 

๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จรรยาบรรณวิชาชีพและการ

เป็นสมาชิกที่ดีของลาซาล 

๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม ความเลื่อมใสทาง

ศาสนาและการสมาชิกที่ดีของ

ลาซาล 

๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู

ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพและเป็นครูที่

มีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้ความ

เข้าใจ รู้บทบาทหน้าที่ความ

เป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครูปฏิบัติตาม 

จิตตารมย์ของคณะลาซาล

และประพฤติตนเป็นศาสนิก

ชนที่ด ี

 

เชิงคุณภาพ 

๑. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม 

เลื่อมใส ศรัทธาในศาสนาและ

ประพฤติปฏิบตัิตนเปน็

แบบอย่างที่ดีโดยยดึมั่นใน 

จิตตารมย์ลาซาล 

๒. ครูสามารถปฏิบัติหนา้ที่

ตามบทบาทของตนอย่างเต็ม

ก าลังความสามารถ มีความ

ศรัทธาในวิชครูและศาสนาที่

ตนนบัถือ 

ตัวบ่งชี  ๗.๘ 

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีและเปน็

สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 



ของโครงการ / กิจกรรม ( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี ) 

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและสร้างความ

ตระหนักในบทบาทหนา้ที่ของ

การเป็นครูมีคุณภาพ 

๒.เพื่อจะได้รู้ผลการ

ปฏิบัติงานในสภาพจริงและน า

ผลมาพฒันาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 

  ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้ด้าน

จรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง

ถูกต้อง 

เชิงคุณภาพ 

  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  

และจรรยาบรรณวชิาครู

สามารถปฏบิัติตนตามบทบาท

หน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดี

แก่ผู้เรียน 

ตัวบ่งชี  ๗.๘ 

(เกณฑ์ ๗.๘.๑) 

 ครูปฏิบัติงานตาม

จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

สม่ าเสมอสามารถจัด

ประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนรายบุคคล พฒันา

ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมบุคลากร

เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

และสาธารณะกุศล 

๑. เพื่อส่งเสริมครูให้เป็นผู้มี

คุณธรรม เลื่อมใสศรัทธาใน

ศาสนา และเข้าร่วมกิจกรรม

สาธารณะกุศลด้วยความ

ศรัทธา 

๒. เพื่อสนับสนนุครูให้มีจิต

สาธารณะและประพฤติตน

เพื่อประโยชน์ของสงัคม 

เชิงปริมาณ 

  ครูร้อยละ ๘๕ เข้าร่วม

กิจกรรมทางศาสนาและ

สาธารณะกุศลด้วยความ

ศรัทธา 

เชิงคุณภาพ 

  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  

เลื่อมใสในศาสนา ปฏบิัติตน

เป็นศาสนิกชนที่ดี และ

บ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อ

สังคม 

ตัวบ่งชี  ๗.๘  

  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีและเปน็

สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๒.๓ กิจกรรมรวบรวมผล

คะแนนo-netและน าผลเป็น

ข้อมูลพัฒนาครู 

๑. เพื่อรวบรวมคะแนน  

 o-net  ๘ กลุ่มสาระอย่าง

เป็นระบบ 

๒. เพื่อน าผลเป็นข้อมูลในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนทั ง ๘ กลุ่มสาระอย่าง

ถูกต้อง 

 

เชิงปริมาณ 

  สถานศึกษารวบรวมผล

คะแนนo-net ทั ง ๘กลุ่มสาระ

การเรียนรู้อย่างครบถ้วน 

เชิงคุณภาพ 

  คะแนนo-netถูกต้องใช้เป็น

ข้อมูลวางแผนพฒันาการ

จัดการเรียนการสอนให้เกิด

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ น 

ตัวบ่งชี  ๗.๘ (เกณฑ์ ๗.๘.๒) 

  พัฒนาการของคะแนน 

o-net ๘กลุ่มสาระการ

เรียนรู้จาก สทศ. หรือ

หน่วยงานอ่ืน  

สมศ.รับรอง 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา



(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)

ของโครงการ / กิจกรรม 

ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๓. โครงการเสริมสร้างขวัญ

และก าลังใจแก่บุคลากร 

๑. เพ่ือสร้างเสริมขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน

และเป็นสวัสดิการตอบแทน

คุณความดีของบุคลากรที่

ปฏิบัติงานเต็มก าลัง

ความสามารถ 

๒. เพ่ือสร้างเสริมความรัก

ความผูกพันและทัศนคติที่ดี

ต่อองค์กร 

 

เชิงปริมาณ 

๑. บุคลากรร้อยละ ๘๗ มี

ความพึงพอใจในสวัสดิการที่

สถานศึกษามอบให้ 

๒. โรงเรียนจัดสวสัดิการ

เสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่

บุคลากรทุกคน ทุกปี

การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

๑. บุคลากรเกิดขวัญก าลังใจ

ในการปฏิบัติงานสามารถ

ปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

๒. บุคลากรเกิดความรัก

ความศรัทธาและร่วมมือกัน

พัฒนาคุณภาพขององค์กร

ให้มีมาตรฐานคุณภาพ 

 

 

๓.๑ กิจกรรมมอบรางวัลแก่

ครูในวันไหว้ครู 

๑. เพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจ

แก่บุคลากรที่ปฏิบตัิงานอย่าง

เต็มศักยภาพ 

๒. เพื่อกระตุ้นเร้าให้บุคลากร

เกิดทัศนคติที่ดี และสรา้ง

ความรัก ความผูกพันแก่

องค์กร 

เชิงปริมาณ 

  บุคลากรร้อยละ ๘๕ พึง

พอใจในสวัสดิการที่

สถานศึกษาจัดให้ 

เชิงคุณภาพ 

  บุคลากรเกิดขวัญก าลังใจ

และปฏิบตัิงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๓.๒ กิจกรรมมอบสวัสดิการ

แก่บุคลากรในรูปแบบ

หลากหลาย 

๑. เพื่อเสริมสร้างขวัญและ

ก าลังใจในการปฏบิัติงาน  

๒. เพื่อให้เป็นสวัสดิการตอบ

แทนและช่วยเหลือบุคลากรที่

ปฏิบัติงานเต็มก าลัง

ความสามารถ 

เชิงปริมาณ 

  บุคลากรร้อยละ ๘๕ พึง

พอใจในสวัสดิการที่

สถานศึกษาจัดให้ 

 

เชิงคุณภาพ 

  บุคลากรเกิดขวัญก าลังใจ

และปฏิบตัิงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

๓.๓ กิจกรรมจัดงานเลี ยง

ฉลองในโอกาสและเทศกาล

ส าคัญทั งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

๑. เพื่อแสดงน  าใจตอบแทน

การปฏิบัติหนา้ที่ของบุคลากร

อย่างเต็มศักยภาพตลอดปี

การศึกษา 

๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญและ

ก าลังใจแก่บุคลากร 

เชิงปริมาณ 

  บุคลากรร้อยละ ๘๕ พึง

พอใจในงานเลี ยงที่จัดตาม

เทศกาลและโอกาสส าคัญ 

เชิงคุณภาพ 

  งานเลี ยงจัดได้อยา่ง

เหมาะสมสร้างความสุขและ

ความพึงพอใจให้แก่บุคลากร

ทุกฝ่าย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)

ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี ) 

๓.๔ กิจกรรมส่งเสริม

สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ

รางวัลจากหน่วยงานนอก

สถานศึกษา 

๑. เพ่ือส่งเสริมครูให้แสดง

ความรู้ความสามารถเต็ม

ศักยภาพและสร้างขวัญ

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์คุณ

ความดี ให้เป็นแบบอย่างใน

การปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ 

  ครูร้อยละ ๘๕ พึงพอใจใน

กิจกรรมที่ส่งเสริมครูให้

ได้รับรางวัลจากการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

เชิงคุณภาพ 

  ๑. ครูผู้ได้รับรางวัลเกิด

ความภูมิใจในผลงานและมี

ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

  ๒. ผลของการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือน

ร่วมงาน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมายที ่๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาวะผูน้ าและบริหารจัดการ
ทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑กิจกรรมการวางแผนและ
ก าหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารน า
ความคิดริเริ่มวิธีการใหม่ๆ มา
พัฒนาปรับปรุง และเผยแพร่ 
แนะน าให้บุคลากรใน
สถานศึกษาน าไปปรับใช้
พัฒนาผู้เรียน 

๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารน า
ความรู้ความสามารถ มาใช้
ในการพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

 

 

 

๑. เพื่อสนับสนนุให้ผู้บริหาร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศตา่งๆ เพื่อน ามาใช้
ในการวางแผนพัฒนา และ
ก าหนดทิศทางของการพัฒนา
การศึกษาและคุณภาพของ
ผู้เรียน 

๒. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมี
แผนพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ที่มีประสิทธิภาพและน าไปใช้
ได้อย่างมปีระสิทธผิล  

เชิงปริมาณ 

    ผู้บริหารร้อยละ ๙๐.๐๐ มี
การพัฒนาศักยภาพภาวะผูน้ า
และบริหารจัดการทาง
การศึกษา ปรับปรุงระบบ 
เผยแพร่ แนะน าให้บุคลากรใน
สถานศึกษาน าไปปรับใช้
พัฒนาการจัดการทาง
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

     ผู้บริหารน าความรู้
ความสามารถมาใช้ในการ
บริหารงานและการพฒันา
สถานศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ   

    ผู้บริหาร  ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
มีการวางแผนและก าหนด
ทิศทางพฒันาคุณภาพของ
ผู้เรียน  

เชิงคุณภาพ    

    ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศตา่งๆ และก าหนด
ทิศทางเพื่อน ามาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๘  

   ผู้บริหารปฏิบัต ิ

งานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ 

   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้น า และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๑.๒ กิจกรรมการศึกษาดู

งานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน และส่งเสริม

ความสามารถในการเป็น

ผู้น าทางวิชาการ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร

จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน 

และน าความรู้ เทคนิค 

วิธีการใหม่ๆมาใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง

สม่ าเสมอ 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร

ครูมีความคิดริเริ่ม น า

เทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้

และให้ความร่วมมือในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหารร้อยละ ๙๐.๐๐ 

มีการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม

ความสามารถในการเป็น

ผู้น าทางวิชาการ บุคลากร

ครูมีความคิดริเริ่ม น า

เทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้ใน

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

เชิงคุณภาพ   

    ผู้บริหารจัดกิจกรรม

การศึกษาดูงาน และน า

ความรู้ เทคนิค วิธีการใหม่ๆ

มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 

๒. โครงการพัฒนาการ

บริหารงานแบบมสี่วนร่วม 

 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร

บริหารงานแบบมสี่วนร่วม 

 ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารน า

ข้อมูลผลการประเมินและ

ผลการวิจัยในการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

 

เชิงปริมาณ 

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

มีพัฒนาการบริหารงานแบบมี

ส่วนร่วม มาใช้ในการพัฒนา 

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

และการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  

เชิงคุณภาพ 

    ผู้บริหารมีการบริหารงาน

แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา

สถานศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 

 

มาตรฐานที่ ๘  

   ผู้บริหารปฏิบัต ิ

งานตามบทบาทหน้าที่อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธผิล 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 

    ผู้บริหารใช้หลัก 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม

และใช้ข้อมูลผลการประเมิน

หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด

ทั งด้านวิชาการและการ

จัดการ 

 



 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมการ

บริหารงานแบบมสี่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

๒.๒ กิจกรรมการก าหนด

นโยบายในการพัฒนาผู้เรียน

อย่างรอบด้าน 

๑.  เพื่อส่งเสริมให้มีการ

บริหารงานแบบมสี่วนร่วม 

๒.  เพื่อส่งเสริมให้มีการ

แต่งตั งผู้บริหารในระดับตา่งๆ 

เพื่อร่วมงานบริหารการศึกษา 

 

 

 

๑. เพื่อส่งเสริมการก าหนด

นโยบายการพฒันาผู้เรียน

อย่างรอบด้าน ด าเนนิการ

ตรวจสอบ และน าผลไป

ปรับปรุงพฒันา โดยใช้ข้อมูล

ผลการประเมิน ผลการวิจยัไป

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

การบริหารจัดการสถานศึกษา 

๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร

สามารถบริหารงานอย่างมี

ส่วนร่วมและจัดการงานดา้น

วิชาการเพื่อการพัฒนา

การศึกษา            

 

 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหารร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

การบริหารงานอยา่งมีส่วน

ร่วม 

เชิงคุณภาพ   

    สถานศึกษามีการก าหนด

นโยบาย และแต่งตั งผู้บริหาร

ในระดับตา่งๆ เพื่อร่วมกัน

บริหารการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหารร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

การก าหนดนโยบายและ

จัดการงานด้านวิชาการเพื่อ

การพัฒนาการศึกษา            

เชิงคุณภาพ   

    สถานศึกษามีการก าหนด

นโยบายการพฒันาผู้เรียน

อย่างรอบด้าน พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการบริหาร

จัดการสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๓. โครงการการพัฒนาการ

บริหารจัดการศึกษาตาม

แผนปฏบิัติการประจ าป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารจัด

การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย

ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏบิัติ

การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

    ผู้บริหารร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

การพัฒนาการบริหารจัด

การศึกษาตามแผนปฏบิัติการ

ประจ าป ี

เชิงคุณภาพ 

    ผู้บริหารท างานร่วมกับผู้ที่

เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน

การก าหนดเป้าหมายร่วม

รับผิดชอบด าเนนิงานตาม

บทบาทหนา้ที่ มีการนิเทศ 

ติดตาม ก ากับ และประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน และสร้าง

ขวัญก าลังใจในการปฏบิัติงาน

อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๘  

   ผู้บริหารปฏิบัต ิ

งานตามบทบาทหน้าที่อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธผิล 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 

   ผู้บริหารสามารถบริหาร

จัดการการศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน

แผนปฏบิัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓.๑ กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

 

 

๑. เพื่อสะท้อนภาพความส าเร็จ

ของการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาในรอบปีการศึกษา

ของสถานศึกษา 

๒. เพื่อน าเสนอผลการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในรอบปีทีผ่่านมา

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

๓. เพื่อเป็นฐานข้อมูลของ

สถานศึกษาในการจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาในปีต่อไปและ

เป็นฐานข้อมูลส าหรับรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก 

 

เชิงปริมาณ    
    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
มีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ   

    สถานศึกษามีรายงาน

ประจ าปีซึ่งสามารถใช้เปน็

ฐานข้อมูลของสถานศึกษาใน

การจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาในปี

ต่อไปและเปน็ฐานข้อมูล

ส าหรับรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

 
 

 

มาตรฐานที่ ๘  

   ผู้บริหารปฏิบัต ิ

งานตามบทบาทหน้าที่อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธผิล 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 

   ผู้บริหารสามารถบริหาร

จัดการการศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน

แผนปฏบิัติการ 

๓.๒ กิจกรรมการนิเทศ 

ติดตาม ก ากับ และ

ประเมินผลการด าเนนิงาน

และสร้างขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

 

๑. เพื่อสนับสนนุให้ผู้บริหาร

สามารถบริหารจัดการศึกษา

ให้บรรลุตามที่ก าหนดไว้ใน

แผนปฏบิัติการประจ าปี                            

และน าการประเมินผลการ

ด าเนินงานไปพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 

๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร

สร้างขวัญก าลงัใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรใน

สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

มีการนิเทศ ติดตาม ก ากบั 

และประเมินผลการ

ด าเนินงานและสรา้งขวัญ

ก าลังใจในการปฏบิัติงาน 

เชิงคุณภาพ   

      ผู้บริหารมีการนิเทศ 

ติดตาม ก ากับ และ

ประเมินผลการด าเนนิงาน 

และสร้างขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานอย่างด ี

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๔. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรพร้อมรับกระจาย

อ านาจและร่วมพัฒนา

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรมีความสามารถและ

ร่วมพัฒนาโรงเรียน 

๑. เพื่อส่งเสริมผู้บริหาร

บริหารงานดว้ยหลักการ

กระจายอ านาจ 

๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มี

ความรู้ความเข้าใจ มีความ 

สามารถและมสี่วนร่วมในการ

ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาครอบคลุมทั ง ๔ 

ด้านของสถานศึกษา 

 

๑. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา

มีแผนงานโครงงานหรือ

กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและ

การพัฒนาบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

 

เชิงปริมาณ 

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

พร้อมรับกระจายอ านาจและ

ร่วมพัฒนาโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ  

    สถานศึกษามีระบบการ

บริหารงานแบบกระจายอ านาจ

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมี

ความสามารถและร่วมพัฒนา

โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ   

    สถานศึกษามีงานโครงการ

หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิและ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๘  

   ผู้บริหารปฏิบัต ิ

งานตามบทบาทหน้าที่อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธผิล 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๔ 

   ผู้บริหารส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้

พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

๔.๒ กิจกรรมมอบหมายงาน

และกระจายงานเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร

ได้รับความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์เพ่ือน ามาเพ่ิม

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร

ในสถานศึกษาได้รับพัฒนา

สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 

และให้เห็นถึงศักยภาพ และ

สามารถดึงศักยภาพของ

ตนเองมาใช้ในการ

เชิงปริมาณ    

   ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

มีการ มอบหมายงานและ

กระจายงานเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ   

    บุคลากรในสถานศึกษา

ได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่าง

ต่อเนื่อง และให้เห็นถึง

ศักยภาพ และสามารถดึง

 



 

 

ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ศักยภาพของตนเองมาใช้ใน

การปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๕. โครงการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของนักเรียน 

ผู้ปกครองและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วน

ร่วมในการประเมิน

การศึกษาของสถานศึกษา 

ทั ง ๔ ด้านของสถานศึกษา 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึง

พอใจการบริหารจัด

การศึกษาทั ง ๔ ด้านของ

สถานศึกษา                                                                                                                                                        

เชิงปริมาณ 

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

นักเรียน ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

 เชิงคุณภาพ 

     ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ 

ชุมชน มีส่วนร่วมในการ

ประเมินการศึกษาของ

สถานศึกษา   

มาตรฐานที่ ๘ 

   ผู้บริหารปฏิบัต ิ

งานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ 

      นักเรียน ผู้ปกครอง 

และชุมชนพึงพอใจผลการ

บริหารการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๖. โครงการพัฒนางานด้าน

วิชาการและการจัด

การศึกษาของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.๑ กิจกรรมให้ค าปรึกษา

ด้านการจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพ 

 

 

 

 

๑  เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถทางด้าน

วิชาการของผู้บริหาร 

๒ เพ่ือส่งเสริมการเลือกใช้

สื่อการเรียนรู้  การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ การ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

โดยมีการติดตามก ากับ 

ประเมินและน าผลการ

ประเมินไปพัฒนาหรือ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

๑.  เพ่ือส่งเสริมระบบการ

นิเทศสู่การพัฒนางานด้าน

วิชาการและการศึกษาอย่าง

เต็มศักยภาพ  

๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร

พัฒนาตนเองเพ่ือการ

ปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ นทั งใน

ด้านงานบริหารและงาน

สอน 

 

เชิงปริมาณ 

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

พัฒนางานด้านวิชาการและ

การจัดการศึกษาของ

ผู้บริหาร 

เชิงคุณภาพ 

    ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม

บทบาทและหน้าที่ในการ

พัฒนางานด้านวิชาการและ

การจัดการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

ให้ค าปรึกษาด้านการจัด

การศึกษาเต็มศักยภาพ  

เชิงคุณภาพ   

    บุคลากรพัฒนาตนเอง

เพ่ือการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ น

ทั งในด้านงานบริหารและ

งานสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๘  

    ผู้บริหารปฏิบัต ิ

งานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ 

    ผู้บริหารให้ค า 

แนะน า ค าปรึกษาทาง

วิชาการ และเอาใจใส่การ

จัดการศึกษาเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณแลคุณภาพ)
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๖.๒ กิจกรรมติดตามก ากับ 

ประเมิน และน าผลประเมิน

ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๑.  เพ่ือส่งเสริมระบบการ

ติดตามก ากับ ประเมิน และ

น าผลประเมินไปพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร

พัฒนาตนเองเพ่ือการ

ปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ นทั งใน

ด้านงานบริหารและงาน

สอน 

 

เชิงปริมาณ    

    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

มีการติดตามก ากับ ประเมิน 

และน าผลประเมินไปพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

เชิงคุณภาพ   

     ผู้บริหารเอาใจใส่การจัด

การศึกษา มีการติดตาม

ก ากับ ประเมิน และน าผล

ประเมินไปพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เป้าหมายที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ  
                   และเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

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

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

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

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

๒. โครงการก ากับ 
ติดตาม ดูแล และ
การด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 

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

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

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



 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

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

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมายที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐานที่ /ตัวบ่งช้ี) 
๑ . งาน พั ฒ นาห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรท้องถิ่น 
๑ .๑  กิ จกรรมการจัดท า
โค ร งส ร้ า งห ลั ก สู ต ร ให้
ส อด ค ล้ อ งกั บ ห ลั ก สู ต ร
แกนกลาง ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
        

๑. เพ่ือครูผู้สอนจัดการเรียน             
การสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ 
๒ . เ พ่ื อ ค รู ผู้ ส อ น จั ด ท า
โค ร งส ร้ า งห ลั ก สู ต ร ให้
ส อด ค ล้ อ งกั บ ห ลั ก สู ต ร
แกนกลาง ๒๕๕๑ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรมีการพัฒนาการใช้
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดี 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทั กษ ะ ใน ก ารแส ว งห า
ความ รู้ ด้ ว ย ตน เอง  รั ก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่ งชี้ ที่  ๑   หลักสูตร
ส ถ าน ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด
หลั กสู ต รกระบวนการ
เรี ย น รู้  แ ล ะ  พั ฒ น า
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 

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

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

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรสถานศึกษาทุกช่วง
ชั้นได้มีการวิเคราะห์พัฒนา
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้ สอนมี การวิ เคราะห์
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับท้องถิ่นและน าไปใช้ใน
สถานศึกษาการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทั กษ ะ ใน ก ารแส ว งห า
ความ รู้ ด้ ว ย ตน เอง  รั ก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่ งชี้ ที่  ๑   หลักสูตร
ส ถ าน ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด
หลั กสู ต รกระบวนการ
เรี ย น รู้  แ ล ะ  พั ฒ น า
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 
 

 
 
 
 
 



 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๑.๓ กิจกรรมการประเมิน
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

๑. เพ่ือให้ประเมินการใช้
หลักสูตร 
๒.เพ่ือน าข้อมูลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
๓. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระ                
การเรียนรู้ได้รับการประเมิน
การใช้หลักสูตร 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทั กษ ะ ใน ก ารแส ว งห า
ความ รู้ ด้ ว ย ตน เอง  รั ก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่ งชี้ ที่  ๑   หลักสูตร
ส ถ าน ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด
หลั กสู ต รกระบวนการ
เรี ย น รู้  แ ล ะ  พั ฒ น า
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 
 

๑.๔ กิจกรรมนิเทศ ติดตาม 
การจัดท ารายวิชาพื นฐาน
และเพ่ิมเติมเป็นไป
ตามล าดับความยากง่าย 
 
 
        
 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ มีความรู้
ความเข้าใจและรับนิเทศ 
ติดตามการจัดท ารายวิชา
พ้ืนฐานและเพ่ิมเติมเป็นไป
ตามล าดับความยากง่าย 
 
เชิงคุณภาพ 
การจัดท ารายวิชาพ้ืนฐาน
และเพ่ิมเติมเป็นไป
ตามล าดับความยากง่ายมี
ประสิทธิภาพ และครู
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 

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

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๑.๕ งานบูรณาการสภาพ
ปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นในรายวิชาต่างๆ 
ต าม จุ ด เน้ น จุ ด เด่ น ข อ ง
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ
สถานศึกษากับชุมชน ใน
ท้องถิ่นท่ีนักเรียนอาศัยอยู ่
๒. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ตามที่ท้องถิ่นต้องการ 
๓. เพ่ื อน าความรู้ที่ ได้ ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 
 
 
 
 
 
 

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

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทั กษ ะ ใน ก ารแส ว งห า
ความ รู้ ด้ ว ย ตน เอง  รั ก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่ งชี้ ที่  ๑   หลักสูตร
ส ถ าน ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด
หลั กสู ต รกระบวนการ
เรี ย น รู้  แ ล ะ  พั ฒ น า
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 

 
 

 
๑.๖ กิจกรรมนิเทศ ติดตาม 
และป รับ ป รุ งก ารจั ดท า
หลักสูตร 
 
 
        
 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรสถานศึกษาช่วงชั้น
ที่  ๑ – ๓ ได้รับการนิ เทศ 
ติดตาม และปรับปรุงการ
จัดท าหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ปีการศึกษาละ ๑ 
ครั้ง 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูน าผลการนิเทศ ติดตาม 
การใช้หลักสูตรมาเป็นข้อมูล
ใน ก าร พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทั กษ ะ ใน ก ารแส ว งห า
ความ รู้ ด้ ว ย ตน เอง  รั ก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่ งชี้ ที่  ๑   หลักสูตร
ส ถ าน ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด
หลั กสู ต รกระบวนการ
เรี ย น รู้  แ ล ะ  พั ฒ น า
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 

 
 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๒. งานจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลาย 

๒.๑ กิจกรรมการเลือกเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมตาม ความ
ถนัดของผู้เรียน 

 

 

๑. เพ่ือส ารวจความต้องการ
ของผู้เรียนในการจัด
กิจกรรม                การ
เรียนการสอน 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของตน 

 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๗.๒๐ 
เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลาย 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในรายวิชา
เพ่ิมเติมที่นักเรียนเลือกเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

๒.๒ กิจกรรมการจัดท าผล
การ เรี ย น รู้ ข อ งราย วิ ช า
เพ่ิมเติมสนองจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
 
 
        
 
 
 

๑. เพ่ือเป็นการพัฒนาและ
ตอบสนองความต้องการ 
รวมถึงความถนัดของผู้เรียน 
๒. เพ่ือมุ่ งเน้นให้ผู้ เรียนมี
สัมฤทธิผลทางการเรียนดีขึ น 

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

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทั กษ ะ ใน ก ารแส ว งห า
ความ รู้ ด้ ว ย ตน เอง  รั ก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   
จั ด ร า ย วิ ช า เ พ่ิ ม เติ ม ที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรี ย น ต า ม ค ว า ม ถ นั ด
ความสามารถและความ
สนใจ 
 

 
 

 
 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

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

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้รับความรู้
ในการจัดการเรียนการสอน
ตามความถนัดของผู้เรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถของตนใน               
การส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ความถนัดของผู้เรียน 
 

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

๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมการรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และอยู่
อย่างพอเพียง  
 
 
        
 
 
 

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

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

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

 

 

 



 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมการท า
ประโยชน์เพื่อชุมชนและ
สังคม 
        
 
 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังการท างาน
เป็นกลุ่มตามแบบแผน มี
ขั้นตอน 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน                    
มีจิตส านึกท่ีดีพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
๓. เพ่ือส่งเสริมการท างานที่
ไม่ต้องมีผลประโยชน์ รู้จัก
แบ่งปันอย่างมีน้ าใจ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๔๐ ขึ้น
ไปให้ความร่วมมือในการท า
ประโยชน์เพื่อชุมชนและ
สังคม 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือ
ผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน มีน้ าใจ               
ท าประโยชน์เพื่อชุมชนและ
สังคม 

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

๔. โครงการจัดการเรียนการ
สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๔.๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
 

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

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

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

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๔ .๒  กิ จกรรมการจัดท า
โครงงาน 
 

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๘๐ ขึ้น
ไปให้ความสนใจและร่วมมือ
ใน การจัดท าโครงงาน 
 
เชิงคุณภาพ 
นั ก เรี ย น เกิ ด ทั ก ษ ะก าร
เรียนรู้ในวิธีการท าโครงงาน 
และการร่วมมือกันในการ
ท า ง า น เป็ น ก ลุ่ ม  แ ล ะ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทั กษ ะ ใน ก ารแส ว งห า
ความ รู้ ด้ ว ย ตน เอง  รั ก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  สนับสนุนให้
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 

๔.๓ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงใน
สถานการณ์จริง 
 
 
        
 
 

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๘๐ ขึ้น
ไปมีทักษะการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้เรียนรู้ในการ
ท างานเป็นกลุ่ม การท างาน
อย่างมีขั้นตอน มีทักษะการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
สามารถน าความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาผลการเรียนได้ 

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

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๔.๔ กิจกรรมการวิจัยในชั น
เรียน 
 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้ครูได้รู้
ขั้นตอนในการท าวิจัยในชั้น
เรียน 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้ครูได้
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักเรียน 
๓. เพ่ือปลูกฝังให้ครูน าวิจัย
ที่ท าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนา  การเรียนการสอน 
 

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนทุกคนท าวิจัยใน           
ชั้นเรียนได้ 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนน าผลการวิจัยมาใช้
ในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

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

๕. โครงการนิเทศ               
การสอน 
๕.๑ งานสังเกตพฤติกรรม
การสอน 
 
 

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

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

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

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๕.๒ กิจกรรมการนิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียนการ
สอน 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการในรูปแบบ
ต่างๆ 
๒. เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูในการจัดการ
เรียนการสอน  
 

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

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

๕.๓ กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียน                
การสอน 

๑. เพ่ือให้ครูสามารถ
ปรับปรุง   การจัดการเรียน
การสอนได้เหมาะสมกับ
นักเรียน 
๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใน             
การจัดการเรียนการสอน 
 
 

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

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

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 
๕. โครงการนิเทศ               
การสอน 

๕.๔ กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการสอนที่
หลากหลาย 

        

 

 

 

๑. เพ่ือให้ครูได้จัดกิจกรรม               
การสอนที่หลากหลายโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
เหมาะสมกับผู้เรียนในกลุ่ม
สาระต่างๆ 

๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เกิด                
การเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๗.๐๐ จัด
กิจกรรม  การเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลายและเหมาะสม
กับผู้เรียน 

เชิงคุณภาพ 
ครูมีการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างสม่ าเสมอ ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีข้ึน 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

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

 

 

๖. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
๖.๑ กิจกรรมส่งเสริม             
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านวิชาการ 
 
 

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

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

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

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ / ตัวบ่งช้ี) 

๖. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  
๖.๒ กิจกรรมการส ารวจ
ข้อมูลเป็นรายบุคคล 
 
 
 

๑. เพ่ือส ารวจข้อมูลของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

เชิงปริมาณ 
ข้อมูลของนักเรียนร้อยละ 
๘๗ .๐ ๐  น ามาใช้ ใน การ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
มีการน าข้อมูลของนักเรียน
เป็ น ร า ย บุ ค ค ล ม า ใช้ ใน                
การพัฒ นาศักยภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้ 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทั กษ ะ ใน ก ารแส ว งห า
ความ รู้ ด้ ว ย ตน เอง  รั ก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่ งชี้ที่  ๖   จัดระบบ
ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ          
ผู้ เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้ เรียน
ทุกคน 

๖. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  
๖.๓ กิจกรรมการ              
คัดกรองและจ าแนกผู้เรียน
เป็นรายกลุ่ม 
 
 

๑. เพ่ือคัดกรองและจ าแนก
นักเรียนเป็นรายกลุ่ม 
๒. เพ่ือให้ครูผู้สอน
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 



 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

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

๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนด้าน                
การเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
๒. เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไข
นักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
เรียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๘๐ 
สามารถแก้ไขและป้องกัน 
ตลอดทั้งพัฒนาการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้มีการแก้ไขและ
ป้องกัน ตลอดทั้งพัฒนาใน
การเรียนรู้ สามารถน า
ความรู้มาพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     เป้าหมายที ่๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ของโครงการ / กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของ สถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

๑.  โครงการห้องเรียน

น่าอยู่ น่าเรียนรู้ 

๑.๑  งานจัดระเบียบ

การใช้  อาคารสถานที่

และห้อง    ประกอบ 

๑. เพ่ือให้บุคลากร ต่าง ๆ 

ได้ใช้อาคารสถานที่ได้

สะดวกสะอาดปลอดภัยและ

มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ  

ร้อยละ ๘๕ บุคลากรต่าง ๆ 

ได้ใช้อาคารสถานที่ได้สะดวก

สะอาดปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรต่าง ๆ สามารถใช้
อาคารสถานที่ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๑  

สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการอาคารเรียน

มั่นคง สะอาด ปลอดภัย มี

สิ่งอ านวยความสะดวก

พอเพียง   

อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี

แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๑.๒ งานจัดซื อ
ครุภัณฑ์ 
สนับสนุนการจัดการ 
เรียนรู้ 

๑.  เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์

ประกอบ การเรียนการสอน

เพียงพอต่อความต้องการ 

๒.  เพ่ือให้การเรียนการ

สอนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๓.  เพ่ืออ านวย  ความ

สะดวกให้กับบุคลากร

ทางด้าน การเรียนการสอน  

เพ่ือเกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีวัสดุ 

อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ

สะดวกเพียงพอต่อความ

ต้องการเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน 

เชิงคุณภาพ 

ทุกห้องเรียน ทุกห้อง

ประกอบ  มีวัสดุ อุปกรณ์

และสิ่งอ านวยความสะดวก

เพียงพอเหมาะสมกับการจัด

มาตรฐานที่ ๑๑  

สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๑.๑ ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการอาคารเรียน

มั่นคง สะอาด ปลอดภัย  

มีสิ่งอ านวยความสะดวก

พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้

ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืนและมี

แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ของโครงการ / กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของ สถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

๑.๓  งานรักษาความ

สะอาด / ความ

ปลอดภัยใน  

โรงเรียน 

๑. เพ่ือให้บุคลากรครูปฏิบัติ

หน้าที่ในการดูแล รักษา

ความสะอาดและความ

ปลอดภัยบริเวณต่าง ๆ ใน

โรงเรียนอย่างทั่วถึง 

๒. เพ่ือท าหน้าที่สอดส่อง

ดูแลป้องกันอุบัติเหตุและ

อุบัติภัยต่างๆ เบื องต้น 

๓.  เพ่ือให้บริเวณภายใน

โรงเรียนลาซาลมีความ

สะอาดปลอดขยะ 

เชิงปริมาณ  

บุคลากรครูร้อยละ ๘๕  

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และสร้าง

ความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน 

เชิงคุณภาพ  

สถานศึกษามีความสะอาด   

ความปลอดภัยมากยิ่งขึ น เมื่อ

มีบุคลากรครูคอยดูแลรักษา

ความสะอาด และความ

ปลอดภัยบริเวณจุดต่าง ๆ ใน

โรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๑  

สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการอาคารเรียน

มั่นคง สะอาด ปลอดภัย มี

สิ่งอ านวยความสะดวก

พอเพียง   

อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี

แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๑.๔ งานอบรมการใช้ 

ดูแล  

อุปกรณ์ป้องกัน

อัคคีภัย 

 

๑. เพ่ือให้ครู นักเรียน และ

บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ มีความ

ปลอดภัยและสามารถใช้

อุปกรณ์ป้องกัน 

อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 

 

เชิงปริมาณ   

ร้อยละ ๘๕  ครู นักเรียน 

และ  บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ 

สามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้

อย่างถูกต้อง    

เชิงคุณภาพ    

ครู นักเรียน และบุคลากร      

ฝ่ายต่าง ๆ มีความอบอุ่นใจ 

ปลอดภัย และสามารถใช้

เครื่องดับเพลิงได้อย่างมี

มาตรฐานที่ ๑๑  

สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการอาคารเรียน

มั่นคง สะอาด ปลอดภัย มี

สิ่งอ านวยความสะดวก

พอเพียง   



ประสิทธิภาพ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี

แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ของโครงการ / กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของ สถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

๑.๕ งานส ารวจอุปกรณ์ 
ป้องกันอัคคีภัย ประปา 

ไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนและ

บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ มีความ

ปลอดภัยในการท ากิจกรรม

ต่าง ๆ บริเวณอาคารภายใน

โรงเรียน 

๒.  เพ่ือให้ครู นักเรียน และ      

บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ 

สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกัน

อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ  

ร้อยละ ๘๕ มีเครื่องป้องกัน

อัคคีภัยและสามารถใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ    

เชิงคุณภาพ  

คร ูนักเรียน และบุคลากร     
ฝ่ายต่าง ๆ มีความอบอุ่นใจ 
ปลอดภัย และสามารถใช้
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยได้  อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๑  

สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการอาคารเรียน

มั่นคง สะอาด ปลอดภัย มี

สิ่งอ านวยความสะดวก

พอเพียง   

อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี

แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๑.๖ กิจกรรมฝึกซ้อม

ป้องกันภัยทางธรรมชาติ 

 

๑.  เพ่ือให้ครู นักเรียน และ    

บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ มี

ความรู้พื นฐานและทักษะ

การป้องกันภัย    ธรรมชาติ

ที่ถูกต้อง 

๒.  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใน

การปกป้องดูแลตนเองและ

เชิงปริมาณ   

ร้อยละ ๘๕  ของสถานศึกษา   มี

การฝึกซ้อมป้องกันภัยทาง

ธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการ

เรียนรู้เพ่ือช่วยเหลือตนเอง  และ

ผู้อื่น 

เชิงคุณภาพ   

มาตรฐานที่ ๑๑  

สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๑.๑ ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการอาคารเรียน

มั่นคง สะอาด ปลอดภัย มสีิ่ง



ช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อเกิดภัย

ทางธรรมชาติ 

สถานศึกษามีการฝึกซ้อมป้องกัน

ภัยทางธรรมชาติที่เหมาะสมต่อ

การเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือตนเอง

และผู้อ่ืน 

อ านวยความสะดวกพอเพียง   

อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

สภาพแวดล้อมร่มร่ืนและมี

แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

 

 

โครงการ / กิจกรรม 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ของโครงการ / กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของ สถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

๑.๗ งานส ารวจ ตรวจ

ซ่อม 

บ ารุงวัสดุอุปกรณ์ 

ภายในห้องเรียน ห้อง

ประกอบ 

๑.  เพ่ือส ารวจตรวจซ่อม

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆภาย ใน

ห้องเรียน ห้องประกอบให้

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ตลอดเวลา 

๒. เพ่ือให้บุคลากรฝ่าย

ต่างๆ มจีิตส านึกในการ

รักษาทรัพย์สมบัติของทาง

โรงเรียน 

เชิงปริมาณ   

วัสดุ อุปกรณ์ร้อยละ ๘๕ ภายใน

ห้องเรียนและห้องประกอบ

สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

เชิงคุณภาพ   

วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน

ห้องเรียนและห้องประกอบมี

ความมั่นคงแข็งแรงอยู่ในสภาพ 

ใช้งานได้ดีและปลอดภัย 

 

มาตรฐานที่ ๑๑  

สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

อาคารเรียนมั่นคง สะอาด 

ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ

สะดวกพอเพียง   

อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมี

แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 



๒. โครงการจัดแหล่ง

เรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๑ งานรณรงค์การใช้

ห้องน  าถูกสุขลักษณะ 

 

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

เชิงปริมาณ   

ร้อยละ ๘๕ ของครู นักเรียนและ

บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจใน

การใช้ห้องน  าอย่างถูกต้องและ

ถูกวิธี   

               

เชิงคุณภาพ   

นักเรียนตระหนักและเข้าใจถึง

รณรงค์การใช้ห้องน  า จึงสามารถ

ใช้ห้องน  าได้อย่างถูกต้อง ถูกหลัก

วิธี ส่งผลให้ห้องน  ามีความสะอาด

มีบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ 

มาตรฐานที่ ๑๑  

สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒  

จัดโครงการกิจกรรมที่

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ

ความปลอดภัยของผู้เรียน 

 

 
โครงการ / กิจกรรม 

 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ 
ของโครงการ / กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ 

สถานศึกษา(มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้) 

๒.๒ งานก าจัดยุงลาย ๑.  เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมให้สะอาด 
ถูกสุขลักษณะปราศจาก
ยุงลาย 

เชิงปริมาณ   
ร้อยละ ๘๕ มีการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
สะอาดสวยงาม มีความ
ปลอดภัยและเอื อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนปราศจากยุงลาย 
                  
เชิงคุณภาพ    
สถานศึกษามีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม สะอาด
สวยงาม มีความปลอดภัยและ
เอื อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ปราศจากยุงลาย 

มาตรฐานที่ ๑๑  

สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒  

จัดโครงการกิจกรรมที่

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

และความปลอดภัยของ

ผู้เรียน 



๒.๓ งานปรับปรุง
สวนหย่อม  และศาลา
พักผ่อน 

๑.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
รู้จักดูแลรักษาสวนหย่อมและ
ศาลาพักผ่อน บริเวณต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียน 
๒.  เพ่ือให้บริเวณสวนหย่อม
และศาลาพักผ่อนภายใน 
โรงเรียนมีความ  
ร่มรื่น สะอาด สวยงาม  
มีความปลอดภัยและเอื อต่อ
การเรียนรู้ 

 

เชิงปริมาณ    
นักเรียนร้อยละ ๘๕  ใน
โรงเรียนรู้จักดูแลรักษา
สวนหย่อมและศาลาพักผ่อน 
บริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
ให้มีความสะอาด สวยงาม มี
ความปลอดภัยและเอื อต่อการ
เรียนรู้ 
 
เชิงคุณภาพ    
บริเวณสวนหย่อมและศาลาพัก 
ผ่อนภายในโรงเรียนมีความร่ม
รื่น สะอาด สวยงาม มีความ
ปลอดภัยและเอื อต่อการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๑  

สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒  

จัดโครงการกิจกรรมที่

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

และความปลอดภัยของ

ผู้เรียน 

 
 
 
 
เป้าหมายที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการจัดท าแผนพัฒนา
โรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกฝ่ายมี
เป้าหมายที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
โรงเรียนที่ก าหนดใช้ ๓ ปี/
วาระ (๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
๒. เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติ
งานของโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

เชิงปริมาณ 

๑. บุคลากร ร้อยละ ๙๐ ให้
ความร่วมมือในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
  
 

เชิงคุณภาพ 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มี
ความถูกต้อง ชัดเจน 
บุคลากรสามารถปฏิบัติตาม
แผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 



๒. งานจัดท าแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. เพื่อใช้เป็นข้อก าหนด
มาตรฐานในการปฏบิัติงาน
ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกฝา่ยมีมาตรฐาน
และตัวบง่ชี ทีช่ัดเจน 
สอดคล้องกับแผนพฒันา
โรงเรียน ที่ก าหนดใช้ ๓ ปี/
วาระ (๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

เชิงปริมาณ  
บุคลากรร้อยละ ๙๐ ให้ความ
ร่วมมือในการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ  
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙  มีความถูก
ต้อง ชัดเจน บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติตามแผนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

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

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

เชิงปริมาณ 
 ๑. บุคลากรครูทุกฝ่ายสามารถใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
 
เชิงคุณภาพ     
๑. บุคลากรทุกฝ่ายสามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศไปใชป้รับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒.บุคลากรทุกฝ่ายสามารถใช้
สารสนเทศเปน็รวบรวมข้อมูลเพื่อ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๓ 



สถานศึกษา 
๓. บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ
ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วนและทันสมัย 

๔. งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 

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

เชิงปริมาณ 

โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนสมบูรณ์และเปน็
ปัจจุบนัขึ นร้อยละ ๘๕ 
เชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมใน
ทุกด้าน 
๒.โรงเรียนสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
๓.โรงเรียนให้บริการข้อมูล
สารสนเทศแก่นักเรียน บุคคลและ
หน่วยงานอ่ืนได ้
 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๓ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕. โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมิน
ภายนอกรอบ ๔ 

๑. เพ่ือให้บุคลากรครูมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๒. เพ่ือให้บุคลากรครูเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
จากหน่วยงานภายนอก  
  

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลาการครูร้อยละ ๙๐ มี
ความสามารถปฏิบัตงิานตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาได ้
 
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรครูมีความรู้ความเข้า
ในการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
 ๒. บุคลากรครูเตรียมความพร้อม
เพื่อรับการประเมินคุณภาพจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๒.๔ – ๑๒.๕ 



๖. งานติดตามตรวจสอบ
การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

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

 เชิงปริมาณ  
บุคลากรร้อยละ ๘๕ ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็น
อย่างดี 
 
 เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนลาซาล ได้รับการตรวจ
รับรองคุณภาพทางการศึกษา 
ทุกมาตรฐานตัวบ่งชี ในระดับ 
ดี – ดีมาก 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๒.๔ – ๑๒.๕ 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๗. งานวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ
เพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา 

๑. เพื่อจัดท าสถิติเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 
(GPA) ของนักเรียนชั น ม.๓  
ม.๖ 
๒. เพื่อจัดท าสถิติเปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
จ าแนกตามรายวิชา (GPAX) 
ของนักเรียนชั นม.๓, ม.๖           
๓. เพื่อจัดท าข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบอัตราเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จ าแนกตามรายวิชาภาคเรียน 
ละ ๑ ครั ง 
๔. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

เชิงปริมาณ  
นักเรียนทุกคนได้รับการวัด 
และประเมินผล ตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความพร้อม
ทางการเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจ และผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพทาง
การศึกษาในด้านต่างๆ 
๒. นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านการอ่านคิด
วิเคราะห์ฯ คุณลักษณะอัน

 



ทางการเรียนทางด้านการอ่าน
คิดวิเคราะห์ฯ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน 
๕.เพื่อเปรียบเทียบอัตราเฉลี่ย
ผลการสอบระดับชาติ       
(O-NET) ย้อนหลัง ๓ ปี 
 

พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 



๘. โครงการรายงาน
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

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

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

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๒.๖ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๕.๒ 

 

 

 

 
 

เป้าหมายที่ ๑๓   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐานที่ /ตัวบ่งช้ี) 
๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ข อ งนั ก เรี ย น แ ล ะ พั ฒ น า

สถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู ้

๑.๑ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา 

 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
 
เชิงคุณภาพ 
นั ก เรียน ได้ รับ ความรู้ จ าก
แหล่งเรียนรู้ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถาน ศึ ก ษ ามี ก ารส ร้ า ง 
ส่ ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น  ใ ห้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั งผู้ที่เก่ียวข้อง 

๑.๒ กิจกรรมทัศนศึกษา 
 
 
        
 
 
 

๑. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอกเกิดองค์
ความรู้ใหม่ที่ดี 
๒. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนน า
ความรู้มาพัฒนาตนเอง 
๓ . เพื่ อ ใ ห้ นั ก เรี ย น ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงจากการได้
ไปทัศนศึกษา 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้จาก
ภายนอกสถานศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมจาก
การเรียนรู้ในต าราและได้รับ
ประสบการณ์ตรง สามารถน า
ความรู้มาใช้ ในการพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถาน ศึ ก ษ ามี ก ารส ร้ า ง 
ส่ ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น  ใ ห้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั งผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  สนองมาตรฐานการศึกษา



(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

ของสถานศึกษา 
(มาตรฐานที่ /ตัวบ่งช้ี) 

๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนและพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

๑.๓ กิจกรรมส่งเสริม การ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

 

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุข 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะใน                       
การแสวงหาความรู้จาก                 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่าง
หลากหลาย ท าให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนบัสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู ้

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

๒. โครงการสานความรู้
ระหว่างโรงเรียน บา้น และ
ชุมชน 

๒.๑ กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน 

 

 

 

 

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

 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์บา้น
และโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีและร่วม
กิจกรรมกับทางโรงเรียนเป็น
อย่างด ี

มาตรฐานที่ ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนบัสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่
เก่ียวข้อง 

 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

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

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
แสวงหาความรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
เป้าหมายที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และจุดเน้นที่ก าหนด 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ 
ของโครงการ / กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการปลูกฝัง
วิสัยทัศน์ และปรชัญาของ
โรงเรียน 

 

๑. เพื่อให้โรงเรียนลาซาลมีการ
จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ น 

๒.  เพื่อให้โรงเรียนลาซาลมผีล
การด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

๒. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนปฏิบัติตน
ตามวิสัยทัศน์ ปรชัญา และ
จุดเน้นของโรงเรียน 

 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนลาซาล 
ร้อยละ ๙๐ ขึ นไป ได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการที่จัดท าขึ น 
- นักเรียนให้ความร่วมมือ ใน
การด าเนินงานตามโครงการที่
ก าหนด 
- โครงการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 
 
เชิงคุณภาพ 
 - โรงเรียนลาซาลมีการจัด
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเปา้หมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ น และมผีลการ
ด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุเป้าหมาย วสิัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 
- นักเรียนปฏิบัติตนตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาของโรงเรียนได้
เป็นอย่างด ี

 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๔  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ 

จัดโครงการกิจกรรมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเปา้หมาย 

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ 
ของโครงการ / กิจกรรม) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้) 
๒. โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

๑. เพื่อให้โรงเรียนลาซาลมผีล

การด าเนินงานส่งเสริมให้

ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น

ของสถานศึกษา 

 

๒. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน  

ได้ปฏิบตัิตามวสิัยทัศน์ และ

ปรัชญาของโรงเรียนในด้าน

การป้องกันแก้ไขปัญหายา

เสพติด 

 

เชิงปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนลาซาล 

ร้อยละ ๙๐ ขึ นไป ได้เข้าร่วม

กิจกรรมตามโครงการ 

- โครงการบรรลุผลตาม

เป้าหมาย 

 

เชิงคุณภาพ 

- โรงเรียนลาซาลมีผลการ

ด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน

บรรลุเป้าหมาย วสิัยทัศน์ 

ปรัชญา จดุเน้นของสถานศึกษา 

- นักเรียนร่วมเดินรณรงค์

เผยแพร่โทษของยาเสพติดไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติดทุกชนิด 

 

มาตรฐานที่ ๑๔  

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ 

ผลการด าเนนิงานส่งเสริมให้

ผู้เรียนบรรลุตามเปา้หมาย 

วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ

จุดเน้นของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมายที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ น 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

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

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

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

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

๑.๒ กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนของนักเรียน 
 
 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
มีการพัฒนาตนเองในด้าน
การเรียน 

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

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

 

 

 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

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

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

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

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

๒. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม-จริยธรรม 
๒.๒ กิจกรรมให้ในความรู้
ทางศาสนา 
 
 
 
 

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

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

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

 

 

 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

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

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

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

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

๓. โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด 
๓.๒ กิจกรรมร่วมขจัดยา
เสพติดกับชุมชน    

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

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

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



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๔. โครงการวางแผนชีวิตสู่
ความพอเพียง  
๔.๑ กิจกรรมออมทรัพย์    

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน  
มีจิตส านึกและมีพฤติกรรม
ประหยัดอดออมยึดเป็น
หลักการด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง 
 
 

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

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

๔.๒ กิจกรรมด าเนินชีวิต
ตามวิถีไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ยึด
หลักการด าเนินชีวิตตามวิถี
ไทยอยู่บนพื นฐานของความ
อย่างพอเพียง 
 
 

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

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



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕. โครงการติดตามผล
การด าเนินงานการจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
ตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
๕.๑ งานติดตามผลการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนในทุกระดับชั น
เรียน 
 
 
 
 
๕.๒ งานติดตาม/
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
๕.๑ งานติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน 
 

๑. เพ่ือติดตามผล
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. เพ่ือติดตามผล
การด าเนินงาน
ตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
๑. เพ่ือติดตาม
และประเมินผล
ของผู้เรียนให้
เป็นไปตาม
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีการติดตามการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนในทุกระดับชั น  อย่าง
ครบถ้วนทุกฝ่าย  และมีระบบ
ตรวจสอบภายในชัดเจน ตาม
เป้าหมายในทุกระดับชั นเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนสามารถติดตามผลการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนตามเป้าหมายในทุกระดับชั น
เรียนได้อย่างครบถ้วน 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีการติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานอย่างครบถ้วนทุก
ฝ่ายและมีระบบตรวจสอบภายใน
ชัดเจนตามเป้าหมายในทุก
ระดับชั นเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โ ร ง เ รี ย น ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม  
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมายในทุกระดับชั นเรียนได้
อย่างครบถ้วน 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีการประเมินติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียนงานครบถ้วนตาม
เป้าหมายในทุกระดับชั นเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนสามารถติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียนตามเป้าหมายใน
ทุกระดับชั นเรียนได้อย่างครบถ้วน 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 
แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ น 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ น 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ น 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

 



เป้าหมายที่  ๑๖   การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการฟื้นฟูจิตใจ
ครูและนักเรียน
คาทอลิก 
 

๑.เพ่ือให้ครูและนักเรียน
คาทอลิกได้ตระหนักถึง
ข้อความเชื่อท่ีแท้จริงของ
การปฏิบัติตนที่ดีของ 
คริสตชน 
 

ด้านปริมาณ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก
ร้อยละ ๙๐  มีจิตส านึกท่ีดี
ในการปฏิบัติตนเป็น 
คริสตชนที่ดี 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก
ได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจ ได้
ตระหนักและไตร่ตรองถึง
ความเชื่อที่แท้จริงในการ
เป็นคริตชนที่ดี 

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

๑.๑ กิจกรรม ส่งเสริม
ความเชื่อ ความ
ศรัทธา ความรู้ และ
การเตรียมตัวเพื่อรับ
ศีลศักดิ์สิทธิ์   
 
 
 
 

๑.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความ
เชื่อ ความศรัทธา ความรู้ 
และการเตรียมตัวเพื่อรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์ 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๙๐ ได้รับการเตรียมตัวที่ดี
เพ่ือรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความเชื่อ ความ
ศรัทธา ความรู้ในการรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์ 

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

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

๒.โครงการพัฒนาครู
ค าสอนจัดท าสื่อการ
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

๒.เพ่ือให้ครูค าสอนได้มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าสื่อการสอนค าสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

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

มาตรฐานที่ ๑๖  
การเป็นครูที่ดีตาม
ค าแนะน าของท่านนักบุญ
ยวง เดอ ลาซาล 
 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๒   
ครูสอนค าสอนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท า
สื่อการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 

๒.๑ งานสอนค าสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

มาตรฐานที่ ๑๖  
การเป็นครูที่ดีตาม
ค าแนะน าของท่านนักบุญ
ยวง เดอ ลาซาล 
 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๒   
ครูสอนค าสอนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท า
สื่อการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๓. โครงการส่งเสริม
กระแสเรียก 
 

๓.เพ่ือให้บุคลากรทุกคน
สนับสนุนและส่งเสริม
กระแสเรียกการเป็นศาสน
บริการในฐานะนักบวช 
พระสงฆ์ ในพระศาสนจักร
คาทอลิกอันเป็นกระแสเรียก
ที่พิเศษสุดแห่งการรับใช้และ 
สนับสนุน ช่วยเหลือบรรดา
พระสงฆ์ในหน้าที่ศาสน
บริการศักดิ์สิทธิ์ 
 

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

 
 

 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๓ สถานศึกษา
ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนกระแสเรียกการ
เป็นนักบวช 
 
 

 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๔.โครงการส่งเสริม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
คาทอลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรครู
และนักเรียนได้ให้โอกาสผู้
ยากไร้และผู้รอโอกาสเข้ารับ
การศึกษาตามความ
เหมาะสม อยู่บรรยากาศ
แห่งความรักและ เอื ออาทร 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

๔.๑ กิจกรรม  
บรรยากาศแห่งความ
รักและรับใช้ 
 

๔.๑ เพ่ือให้นักเรียน
คาทอลิกได้แสดงออกถึงการ
ปฏิบัติตนในการช่วยเหลือ
ผู้อื่นด้วยจิตตารมณ์แห่งการ
รับใช้ 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๙๐ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่แสดงออกถึงบรรยากาศ
แห่งความรักและรับใช้ ตาม
จิตตารมณ์แห่งการรับใช้ของ
พระเยซูเจ้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้นักเรียนคาทอลิกได้
แสดงออกถึงการปฏิบัติตน
ในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วย 
จิตตารมณ์แห่งการรับใช้ 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนคาทอลิกมีจิตใจ
เมตตา ช่วยเหลือผู้อื่นตาม
จิตตารมย์แห่งความรักและ
รับใช้ของพระเยซูเจ้า และ
ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความ
เชื่อและศรัทธา  
 

 

๔.๒ กิจกรรม  
กิจกรรมศาสนาตาม
เทศกาล 
 
 

๔.๒ เพ่ือให้นักเรียน
คาทอลิกได้แสดงออกถึง
ความเชื่อความศรัทธาใน
ศาสนาคาทอลิกและ
แสดงออกถึงการเป็น
คริสตศาสนิกชนที่ดี 
 

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

 

 
 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕. โครงการศิษย์แท้
ของพระเยซูคริสต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.เพ่ือใหนักเรียนและ
บุคลากรคาทอลิก ได้ศึกษา
พระวรสารและด าเนินชีวิต
เรียบงายตามแบบอยางและ
ค าสอนองค์พระเยซูคริสต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

๕.๑ กิจกรรมกองหน้า
ร่าเริง 
 
 

๕.๑ เพ่ือให้สมาชิกกองหน้า
ร่าเริงได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลัก
ค าสอนที่เกี่ยวข้องกับการ
เป็นกองหน้าร่าเริง 
 

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

 

 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕.๒ กิจกรรมกองหน้า
ร่าเริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๒ เพ่ือให้สมาชิกพลศีลได้
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักค าสอนที่
เกี่ยวข้องกับการเป็นพลศีล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

๕.๓ กิจกรรมยุวธรรม
ทูต 
 

๕.๓ เพ่ือให้สมาชิกยุวธรรม
ทูตได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักค า
สอนที่เก่ียวข้องกับการเป็น
ธรรมทูตตัวน้อยๆ 
 

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

 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕.๔ กิจกรรม วาย ซี 
เอส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๔เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจ
ในกระบวนการของ วาย ซี 
เอส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

๕.๕ กิจกรรมเยาวชน
ลาซาล 
 
 

๕.๕ เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจ
ในกระบวนการทักษะชีวิต 
“ตื่นตัว  ไตร่ตรอง ตอบโต้ 
และพอเพียง” 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๕.๖ กิจกรรมนักร้อง
ประสานเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๖.เพ่ือให้สมาชิกชุมนุม
นักร้องประสานเสียง ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการร้องเพลง
ประสานเสียง ที่มีความ       
กลมกลืนในบทเพลง และ 
ฝึกการนับจังหวะที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

๕.๗ กิจกรรมแบ่งปัน
พระวาจา 
 
 

๕.๗ เพ่ือให้ครูและนักเรียน
ได้เห็นคุณค่าและไตร่ตรอง
พระวรสาร 
 

เชิงปริมาณ  
ครูและนักเรียนร้อยละ๘๕ 
ได้เห็นคุณค่าและไตร่ตรอง
พระวรสาร  
 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนได้เห็นคุณค่า 
และแสดงออกถึงความเชื่อ 
ความศรัทธาในพระวรสาร 
 
 

 

 

 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๖.โครงการศาสน
สัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. เพ่ือให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการร่วมศา
สนพิธีในศาสนาที่ตนนับถือ
และปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

๖.๑ กิจกรรมพุทธ
ศาสนา 
 
 

๖.๑ เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การร่วมศาสนพิธีและปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง 
 

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

 

 

 

 

 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๖.๒ กิจกรรมศาสนา
อิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๒ เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การร่วมศาสนพิธีและปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่นับถือศาสนา
อิสลามร้อยละ ๘๕ ได้ร่วม
ศึกษาและปฏิบัติศาสนพิธีใน
โอกาสต่างๆ 

 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และตระหนักถึงความส าคัญ
ในศาสนาที่ตนนับถือและน า
หลักค าสอนไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

 

๖.๓ กิจกรรม
คริสตจักรสัมพันธ์ 
 

๖.๓ เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การร่วมศาสนพิธีและปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง 
 

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

 

 

 

 

 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

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

๗.๑ เพ่ือพัฒนาครูโรงเรียน
ลาซาลให้ได้มีความเป็นครูที่
เปี่ยมล้นไปด้วยปัญญาและ
คุณธรรม ๑๒ ประการของ
ท่านนักบุญยวง เดอ  
ลาซาล องค์อุปภัมภ์ของครู 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรครูโรงเรียนลาซาล
ร้อนละ ๘๕ น าคุณธรรม 
๑๒  ประการของท่าน
นักบุญ ยวง เดอ ลาซาล  
มาปรับใช้ในชีวิตของความ
เป็นครูที่ดีของโรงเรียน
ลาซาลได้อย่างเหมาะสม 
 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูโรงเรียนลาซาลมี
ความรู้เรื่องคุณธรรม ๑๒ 
ประการของท่านนักบุญ 
ยวง เดอ ลาซาล 

 

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

๗.๑ กิจกรรมนิเทศครู
ใหม่ตามจิตตารมณ์
ของท่านนักบุญยวง 
เดอ ลาซาล 

๗.๒ ส่งเสริมความรู้ในเรื่อง
ของแนวคิดและการท างาน
ด้านการศึกษาของคณะ
ลาซาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๗.๓ กิจกรรมอบรม
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมครูและ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๓ เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรมมีระเบียบวินัย และ
ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ๘๕ได้รับ
อบรมและส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
เชิงคุณภาพ 
เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีใน
การเป็นผู้มีคุณธรรมประจ าตน
และมีระเบียบวินัยขั นพื นฐาน
ในการด าเนินชีวิตท่ีดีต่อสังคม 
 

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

๘. โครงการส่งเสริม
และสืบสานงานจิต- 
ตารมย์ของท่านนักบุญ
ยอห์น แบปติสท์   
 เดอ  ลาซาล   
 
 
 
 

๘. เพื่อส่งเสริมและสืบสาน
งานจิตตารมณ์ของท่านท่าน
นักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕ 
เข้าใจจิตตามรมณ์และท างาน
ด้วยความรักตามหน้าท่ีของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียน เข้าใจ 
จิตตามรมณ์และท างานด้วย
ความรักตามหน้าท่ีของตนเอง
อย่างเต็มท่ี 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูท่ีดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ  
ลาซาล 
 
ตัวบ่งชี ท่ี ๑.๘ นักเรียน
เข้าใจจิตตารมณ์ของท่าน
ท่านนักบุญยวง เดอ 
ลาซาลและแสดงออกถึง
การมีจิตสาธารณะ 

๘.๑ กิจกรรมจิตอาสา ๘.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
การเสียสละเพื่อสังคม ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
และมีจิตสาธารณะ 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ เป็นผู้มีมี
จิตสาธารณะ รักเมตตาและ
เสียสละ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
รักเมตตาและเสียสละ 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูท่ีดีตามค าแนะน าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ  
ลาซาล 
ตัวบ่งชี ท่ี ๑.๘ นักเรียน
เข้าใจจิตตารมณ์ของท่าน
ท่านนักบุญยวง เดอ 
ลาซาลและแสดงออกถึง
การมีจิตสาธารณะ 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

(มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
๘.๒ งานทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๒ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนท่ีได้รับ
ทุนมีความประพฤติท่ีดี และ
ตั งใจศึกษาเล่าเรียน 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ท่ีขอทุน
ได้รับทุนทุกคน 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับทุนและสามารถ
ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่ารู้จักเป็น
ผู้ให้มากกว่าผู้รับ 
 

 

๘.๓ งานช่วยเหลือผู้ 
ยากไร้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๓ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้
ยากไร้และผู้รอโอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนลาซาลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้รอ
โอกาส ร้อยละ ๘๕ ตามความ
เหมาะสม 
 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนลาซาลได้ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้รอ
โอกาส ตามความเหมาะสม 
 

 

๘.๔ งานช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีปัญหาเป็น
รายบุคคล 

๘.๔ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของ
นักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
มีพัฒนาการทางอารมณ์และ
จริยธรรมทางสังคมท่ีดีงาม 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารและคณะครู ให้
ความส าคัญในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร้อยละ ๙๐ 
ให้มีศักยภาพในการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารและคณะครู ให้
ความส าคัญในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มี
ศักยภาพในการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 



เป้าหมายที ่๑๗ สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
๑.๑ กิจกรรมงานน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

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

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

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒.โครงการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กลุ่มสาระ  
ต่าง ๆ 
๒.๑ กิจกรรมการบูรณา
การการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กลุ่ม
สาระ  ต่าง ๆ 

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

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

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๓.โครงการจัดแหล่งการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
๓.๑ กิจกรรมจัดแหล่ง
การเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้เกิดประโยชน์
และคุ้มค่า 
 
 
 

๑.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนดีขึ น 
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน  

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

๔. โครงการสานสัมพันธ์
อยู่อย่างพอเพียง 
๔.๑ กิจกรรมสาน
สัมพันธ์อยู่อย่างพอเพียง 
        
 
 
 

๑. เพ่ือเป็นการสร้าง
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน 
บ้าน และ ชุมชน 
๒.เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน
เป็นชุมชนที่เน้นความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง 

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

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



เป้าหมายที ่๑๗ สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ผลการด าเนินงาน 
    ครูและนักเรียนโรงเรียน
ลาซาลร้อยละ ๙๕.๔๒  
ได้รับความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ครูและ
นักเรียนโรงเรียนลาซาลได้
น าความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด ารงชีวิตและสามารถ
ใช้ชีวิตที่เหมาะสมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒.โครงการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กลุ่มสาระ  
ต่าง ๆ 
 

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

ความรู้มาใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเหมาะสมพอเพียง 

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

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓.โครงการจัดแหล่งการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนร้อยละ ๙๔.๒๕ มี
ประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 



โครงการ / กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ / กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการสานสัมพันธ์
อยู่อย่างพอเพียง 
 
 

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

ผลการด าเนินงาน 
 ร้อยละ ๙๔.๖๕ ของ
บุคลากรในโรงเรียนได้ร่วม
สัมพันธ์อยู่อย่างพอเพียง
และบุคลากรในโรงเรียนได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบของความ
พอเพียงและนักเรียนมี
คุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียงตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
สถานศึกษามีการบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 เป้าหมายที่ ๑๘   ช่วยเหลือเยาวชนผู้รอโอกาสทางการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการระบบดูแล 
ช่วยเหลือ 
๑.๑ งานระเบียนสะสม    
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ งานให้ค าแนะน าและ 
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓ กิจกรรมค้นหาตัวเอง 
 
 
 
 
 
๑.๔ งานคัดกรองนักเรียน  
      (SDQ) 
 
 
 
 

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

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕.๐๐ สามารถ
เรียนต่อได้อย่างมีความสุข 
   
เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
จนสามารถพัฒนาตนเอง 
และเรียนต่อได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
 
  
  
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๘ 
ช่วยเหลือเยาวชนผู้ 
รอโอกาสทางการศึกษา 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.๕ งานส่งเสริมศักยภาพ
ครูแนะแนว 
 
 
 

๑. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ให้แก่ครู 
๒. เพ่ือให้ครูน าความรู้ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้กับ
นักเรียนได้อย่างเหมาะ 

 

  

๑.๖ งานจัดป้ายนิเทศด้าน  
การศึกษา   

     เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา  
ในด้านต่างๆ ให้นักเรียน 
ได้รับทราบ 
 

 มาตรฐานที่ ๑๘ 
ช่วยเหลือเยาวชนผู ้
รอโอกาสทางการศึกษา 

๑.๗ งานติดตามผล 
การศึกษาต่อ   
 
 
 
 
 
 

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

  

๑.๘ งานจัดหา และมอบทุน  
การศึกษา    
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 

 

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

  



 เป้าหมายที่ ๑๙ สถานศึกษาส่งเสริมความส าคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการกิจกรรม 

สนองมาตรฐาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

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

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

 

เชิงปริมาณ 
 ๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ร้อยละ ๘๕ พอใจใน
แนวทางการบริหารการจัด
การศึกษาของทางโงเรียน 
  ๒. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ให้ความร่วมมือและเห็น
ความส าคัญของการบริหาร
การศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีส่วนร่วมในการจัดการ
บริหารการศึกษา 
 ๒. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีส่วนร่วมในการประเมินการ
จัดการบริหารการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑๙.๑ 
สถานศึกษาสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์
เก่าในการร่วมมือในการ

พัฒนาการศึกษา 

๒.โครงการสานสัมพันธ์อยู่
อย่างพอเพียง 
๒.๑ ธนาคารโรงเรียน 
๒.๒ กิจกรรมลูกเรียนรู้ครู
พ่อแม่ช่วยส่งเสริม 
๒.๓ กิจกรรมฐานเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

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

มาตรฐานที่ ๑๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๗.๔ 

มีการประสานสัมพนัธ์กับ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียงของผู้เรียน 



โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการกิจกรรม 

สนองมาตรฐาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี ) 
  ๒.  ผู้เรียน ผู้ปกครอง  

และชุมชนน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไประยุกต์ใช้ได้จริง 
 

 

๓.โครงการลาซาลสาน
สัมพันธ์ 
๓.๑ กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีด้านชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
๓.๒ กิจกรรมนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันภายในและ
ภายนอก 
๓.๓ กิจกรรมลาซาล
เลี่ยนแฟร์ 
๓.๔ งานจัดป้ายนิเทศ
ความรู้สู่ชุมชน 
 

๑. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์

และความเข้าใจอันดี

ระหว่างโรงเรียน บ้าน และ

ชุมชน 

.๒. ส่งเสริมให้มีความ
ร่วมมือกันในการท า
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ดีต่อกันอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

เชิงปริมาณ 

 ๑. โรงเรียน บ้าน ชุมชน 

ร้อยละ ๘๕  มีการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีและเข้า

ร่วมกิจกรรมที่ส่งผลต่อ

สถานศึกษา 

 ๒. โรงเรียน บ้าน ชุมชน 

ร้อยละ ๘๕ มีส่วนร่วมใน

การช่วยเหลือสังคม 

เชิงคุณภาพ 

 ๑. มีการให้ความร่วมมือ

ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ ของบ้าน ชุมชน อัน

จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ต่อสถานศึกษา                              

๒. ผู้ปกครอง ชุมชน ให้

ความร่วมมือกับโรงเรียน

ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

และช่วยเหลือสังคมด้วย

ความเต็มใจ 

มาตรฐานที่ ๑๙ 
ตัวบ่งชี ที่  ๑๙.๒ 

สถานศึกษาร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริม

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

 

 



โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการกิจกรรม 

สนองมาตรฐาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

( มฐ.ที่ / ตัวบ่งช้ี ) 
๔. โครงการแลกเปลี่ยน

ความรู้สู่ชุมชน 

๔.๑ กิจกรรมภมูิปัญญาให้

ความรู ้

 

๔.๒ กิจกรรมพฒันา

ศักยภาพ การอบรม 

สัมมนาต่างๆ 

 

 

 

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพใน

การเรียนรู้ของบุคลากร

ภายในสถานศึกษา 

๒. เพื่อน าภูมิปัญญาความรู้ 

และมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 

ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

หรือน าความรู้ของชมุชนสู่

สถานศึกษา 

 

เชิงปริมาณ 

  ๑. บุคลากรโรงเรียนมี

การแลกเปลี่ยนความรู้และ

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ

ร้อยละ ๘๕ 

  ๒. บุคลากรโรงเรียนมี

การแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา

ความรู้กับชุมชน หรือได้รับ

การอบรม สัมมนาอย่าง

ต่อเนื่องจากสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาความรู้สู่ตนเอง

และชุมชน ร้อยละ ๘๕ 

เชิงคุณภาพ 

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

ชุมชน และภูมิปัญญา

ความรู้ทั งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ

เป็นการสร้างองค์ความรู้

ร่วมกัน 

มาตรฐานที่ ๑๙   
ตัวบ่งชี ที่ ๑๙.๓    มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ครอบครัว 
ชุมชนองค์กรที่เก่ียวข้อง 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการกิจกรรม 

สนองมาตรฐาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

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

๑. เพื่อให้ผู้ปกครอง และ

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาสถานศึกษา     

๒. เพื่อเป็นศูนย์การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม

องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

เชิงปริมาณ 

 ๑. ผู้ปกครอง ชุมชน 

สังคมและองค์กรภายนอก 

ร้อยละ ๘๕ สามารถใช้

สถานท่ีของสถานศึกษาได้

อย่างเหมาะสมและเกิด

ประโยชน์อันเป็นแนวทาง

ในการร่วมมือกันในการ

พัฒนาสถานศึกษา 

 ๒. ผู้ปกครอง ชุมชน 

สังคมและองค์กรท่ี

เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๕ พอใจ

ในบริการท่ีสถานศึกษาเปิด

ให้เข้าใช้สถานท่ี 

เชิงคุณภาพ 

 ๑. ผู้ปกครอง ชุมชน 

สังคมและองค์กรภายนอก

สามารถใช้สถานที่ของ

สถานศึกษาได้อย่าง

เหมาะสม และเกิด

ประโยชน์สูงสุดส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของการใช้

สถานที่ตามภาระงานนั นๆ 

 ๒. ชุมชนและสถานศึกษา

เกิดเกิดความสัมพันธ์

ร่วมมือช่วยเหลือใน

ลักษณะต่างๆเป็นอย่างดี 

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

 



เป้าหมายที่ ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียน และงานพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นมาตรฐาน   

           และทันต่อการให้บริการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

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

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

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

มาตรฐานที่ ๒๐ 
ตัวบ่งชี   ๒๐.๑จัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ งาน

ทะเบียนโรงเรียน และงาน
พัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็น

มาตรฐาน สามารถให้การ
สนับสนุนฝ่ายต่างๆ ได้เป็น

อย่างดี 
 

ตัวบ่งชี   ๒๐.๒ 
พัฒนาระบบงานการเงิน

ให้เป็นมาตรฐาน 
ตอบสนองการบริหาร

จัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



บทที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย (กลยุทธ์ที่ ๑ - ๑๑) 

 กลยุทธ์ที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการส่งเสริม

พัฒนาการด้านร่างกาย 
ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มี

พัฒนาการด้านร่างกาย
สมวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีสุขภาพร่างกาย

สมบูรณ์แข็งแรง 
เจริญเติบโตตามวัย            
มีสุขนิสัยที่ดีและรู้จักดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย  

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๓๔ มี
พัฒนาการด้านร่างกาย
สมวัย 

 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีสุขภาพร่างกาย

สมบูรณ์แข็งแรง 
เจริญเติบโตตามวัย มีสุข
นิสัยที่ดีและรู้จักดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย 

มาตรฐานที่ ๑ 

- กิจกรรมตรวจชั่งน ้าหนัก -         
วัดส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มี

น ้าหนัก - ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีน ้าหนัก -  ส่วนสูง

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๑๗ มี

น ้าหนัก - ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีน ้าหนัก – ส่วนสูงตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๑ 

    
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มี
ทักษะการเคลื่อนไหวตาม
วัย 

 
 
 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ๙๔.๓๑ มีทักษะ

การเคลื่อนไหวตามวัย 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๒ 
 
 

 
 



กลยุทธ์ที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 

 ด้านคุณภาพ 
- เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้

คล่องแคล่ว มีพัฒนาการ
ทางด้านกล้ามเนื อใหญ่ - 
กล้ามเนื อเล็ก และการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ
กับตาดี 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้

คล่องแคล่ว มีพัฒนาการ
ทางด้านกล้ามเนื อใหญ่ - 
กล้ามเนื อเล็ก และการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ
กับตาดี 

 

- กิจกรรมหนูน้อยอนามัย ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีสุข

นิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเองได้เหมาะสมตาม
วัย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔๕๘มีสุข

นิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเองได้เหมาะสมตาม
วัย 

มาตรฐานที ่๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๓ 

- กิจกรรมปลอดภัยห่างไกล
โรค 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ 

หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่ง
เสพติด 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง

เกี่ยวกับความปลอดภัย 
บอกโทษของสิ่งมอมเมาได้ 

 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๕๘

หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่ง
เสพติด 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง

เกี่ยวกับความปลอดภัย 
บอกโทษของสิ่งมอมเมาได้ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กลยุทธ์ที่  ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 
  ๒. โครงการส่งเสริม

พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจ 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มี

พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจเหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออก

ทางอารมณ์ จิตใจและ
ความรู้สึกได้เหมาะสมกบัวัย 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๑๗มี

พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจเหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออก

ทางอารมณ์ จิตใจและ
ความรู้สึกได้เหมาะสมกบัวัย 

มาตรฐานที่ ๒ 

- กิจกรรมหนูน้อยจิตแจ่มใส ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีความ

ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กร่าเริง สดชื่น แจ่มใส 

แสดงออกถึงการยอมรับและ
ชื่นชมความสามารถ และ
ผลงานของตนเอง 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๗๒ มีความ

ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กร่าเริง สดชื่น แจ่มใส 

แสดงออกถึงการยอมรับและ
ชื่นชมความสามารถ และ
ผลงานของตนเอง 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๑ 

- กิจกรรมหนูท้าได ้ ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีความ

มั่นใจและกลา้แสดงออก 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีความมั่นใจในตนเอง

และกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ ์

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๖๑ มีความ

มั่นใจและกลา้แสดงออก 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีความมั่นใจในตนเอง

และกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ ์

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๒ 

- กิจกรรมอารมณ์ดีมีสุข ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ สามารถ

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ได้

เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ ์

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๙๒ สามารถ

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ได้

เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ ์

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๓ 

 



กลยุทธ์ที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 

กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีความ

ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กสนใจและเข้าร่วม

กิจกรรมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและธรรมชาติ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๕.๔๒ มีความ

ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กสนใจและเข้าร่วม

กิจกรรมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและธรรมชาติ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 

๓. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มี

พัฒนาการด้านสังคม
เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กแสดงออกด้านสังคมได้

อย่างเหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๖ มี

พัฒนาการด้านสังคม
เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กแสดงออกด้านสังคมได้

อย่างเหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๓ 

- กิจกรรมเด็กดีมีระเบียบ
วินัย 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีวินัย 

รับผิดชอบ เชื่อฟังค้าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กรู้จักเก็บสิ่งของเข้าท่ี 

รู้จักการรอคอย มีความ
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย และเชื่อฟัง
ค้าสั่งสอนของพ่อแม่ และ
ครูอาจารย์ 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๕.๒๘ มีวินัย 

รับผิดชอบ เชื่อฟังค้าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กรู้จักเก็บสิ่งของเข้าท่ี 

รู้จักการรอคอย มีความ
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย และเชื่อฟัง
ค้าสั่งสอนของพ่อแม่ และ
ครูอาจารย์ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี ที่ ๓.๑ 

- กิจกรรมเด็กดีมีความ
ซื่อสัตย์ 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มี

ความซื่อสัตย์สุจริต และ
รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กไม่น้าสิ่งของของผู้อ่ืน

มาเป็นของตนเอง ยอมรับ
เมื่อท้าผิด มีน ้าใจ 
ช่วยเหลือผู้อื่น 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๔.๐๓ มี

ความซื่อสัตย์สุจริต และ
รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กไม่น้าสิ่งของของผู้อ่ืน

มาเป็นของตนเอง ยอมรับ
เมื่อท้าผิด มีน ้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/ตัวบง่ชี้) 

- กิจกรรมเล่นดีมีเหตุผล ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ 

สามารถเล่นและท้างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กเล่นและท้างานร่วมกับ

ผู้อื่น ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง และปฏิบัติตนเป็น
ผู้น้า - ผู้ตามที่ดี  

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๙๒ 

สามารถเล่นและท้างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กเล่นและท้างานร่วมกับ

ผู้อื่น ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง และปฏิบัติตนเป็น
ผู้น้า – ผู้ตามที่ด ี

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี ที่ ๓.๓ 

- กิจกรรมหนูน้อยมารยาท
งาม 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐สามารถ

ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ได้ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีมารยาทในการพูดการ

ฟัง การรับประทานอาหาร
และการแสดงความเคารพ
ต่อผู้อื่นตามวัฒนธรรม 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๓ 

สามารถประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือได้ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีมารยาทในการพูดการ

ฟัง การรับประทานอาหาร
และการแสดงความเคารพ
ต่อผู้อื่นตามวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี ที่ ๓.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 กลยุทธ์ที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 
๔. โครงการส่งเสริม

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มี

พัฒนาการด้านสตปิัญญา
เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กได้เรียนรู้ตามรูปแบบ

บูรณาการทั งทักษะและสาระ
การเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๑๑ มี

พัฒนาการด้านสตปิัญญา
เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กได้เรียนรู้ตามรูปแบบ

บูรณาการทั งทักษะและสาระ
การเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๔ 

- กิจกรรมโครงงานเพื่อ 
การเรียนรู ้

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ ได้เข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กกล้าซักถามในสิ่งที่ตนเอง

อยากรู้ และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้
ด้วยวิธีต่าง ๆ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๕.๐๐ ได้เข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กกล้าซักถามในสิ่งที่ตนเอง

อยากรู้ และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้
ด้วยวิธีต่าง ๆ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี ที่ ๔.๑ 

- กิจกรรมยอดนักคิด ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐มีความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กบอกคุณลักษณะคุณสมบตัิ

ความเหมือน ความแตกต่าง
และบอกความสัมพนัธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ได ้

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๕๐ มีความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กบอกคุณลักษณะคุณสมบตัิ

ความเหมือน ความแตกต่าง
และบอกความสัมพนัธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี ที่ ๔.๒ 

- กิจกรรมหนูน้อยรักการ
อ่าน 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มีทักษะ

ทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และ

เข้าใจได้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๕.๒๘ มีทักษะ

ทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และ

เข้าใจได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี ที่ ๔.๓ 

    
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 

- กิจกรรมเสริมทักษะสร้าง
ความรู้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มี

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีความสามารถในการ

เรียนรู้และปฏิบัติ โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๗๘ มี

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีความสามารถในการ

เรียนรู้และปฏิบัติ โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี ที่ ๔.๔ 

- กิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์ ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มี

จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

ด้านคุณภาพ 
- เด็กถ่ายทอดความคิดและ

จินตนาการ สร้างสรรค์
ผลงานที่มีรายละเอียด
แปลกใหม่ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๕.๐๐มี

จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

ด้านคุณภาพ 
- เด็กถ่ายทอดความคิดและ

จินตนาการ สร้างสรรค์
ผลงานที่มีรายละเอียด
แปลกใหม่ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี ที่ ๔.๕ 

    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 
 .โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ สามารถ

จัดการศึกษาปฐมวัยให้
สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

ด้านคุณภาพ 
- ครูสามารถน้าความรู้จัด

ประสบการณ์เชื่อมโยง
ความรู้ความเข้าใจสู่การจัด
กิจกรรมประจ้าวัน และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ๙๙.๐๒ ครูมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ปรัชญา หลักการ จุดหมาย 

ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 ด้านคุณภาพ 
 สามารถนา้ความรูไ้ป

ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ เชื่อมโยง
ความรู้ความเข้าใจสู่การ
จัดท้าหน่วยการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๑,  
๕.๒,๕.๓,๕.๔๕.๕ 
๕.๖ ๕.๗ ๕.๘ ๕.๙ 
๕.๑๐ 

- กิจกรรมการวิเคราะห์สภาพ
ผู้เรียน 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ สามารถ 
   จัดกิจกรรมประจ้าวันและ

การประเมินพัฒนาการตาม
สภาพจริงได้อย่างเหมาะสม
กับวัย 

 
ด้านคุณภาพ 
- ครูสามารถน้าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้และเชื่อมโยง
ความรู้ ความเข้าใจสู่การ
จัดท้าหน่วยการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ๙๑.๖๐ จัด

ประสบการณ์ การจัด
กิจกรรมประจ้าวันและการ
ประเมินพัฒนาการตาม
สภาพจริงได้อย่างเหมาะสม
กับวัย 

ด้านคุณภาพ 
- คูสามารถนา้ความรู้ไป

ประยุกต์ใช้และเชื่อมโยง
ความรู้ ความเข้าใจสู่การ
จัดท้าหน่วยการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี่ที่ ๕.๑ 

- กิจกรรมการจัดท้าแผนการ
จัดประสบการณ ์

 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ จัดท้า

แผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๒.๒๐ จัดท้า

แผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๒ 



กลยุทธ์ที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณภาพ 
- ครูจัดท้าแผนการจัด

ประสบการณ์ที่ครอบคลุม
พัฒนาการเด็กทั ง ๔ ด้าน
โดยค้านงึถึงความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล 

 

ด้านคุณภาพ 
- ครูจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์

ที่ครอบคลุมพัฒนาเด็กทั ง ๔ด้าน
โดยค้านงึถึงความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล 

 

 

 
-กิจกรรมเด็กดีศรีลาซาล 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ จัด

กิจกรรมให้เด็กมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนนุการ
เรียนรู้ของเด็กและ
เสริมสร้างให้เด็กมีวินัยใน
ตนเอง 

ด้านคุณภาพ 
- ครูจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีวินัยใน
ตนเองและเปิดโอกาสให้เด็ก
มีส่วนร่วมในการสรา้ง
ข้อตกลง 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๒.๖๐ จัดกิจกรรมที่

เสริมสร้างให้เด็กมีวินัยในตนเอง
มากขึ น  และสง่เสริมการเรียนรู้
ของเด็กให้มีความเหมาะสมกับวยั 

 
ด้านคุณภาพ 
- ครูสามารถส่งเสริมและสร้าง

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้และ
แสดงความชื่นชมต่อพฤติกรรมที่
เหมาะสมเพื่อสร้างให้เด็กมีวินัยใน
ตนเอง 

 

มาตรฐานที่๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๓ 

- กิจกรรมสื่อเทคโนโลย ี
สร้างสรรค์            

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ ผลิตสื่อ

เทคโนโลยสีร้างสรรค์อย่างมี
คุณภาพพัฒนาการดา้น
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม สติปญัญาและม ี

  จ้านวนเพียงพอกับเด็ก 
ด้านคุณภาพ 
- ครูเลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ

เหมาะสมกับวัยมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมการ
จัดประสบการณ ์

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๓.๐๐ ใช้สื่อ

เทคโนโลยีอยา่งหลากหลาย
เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อย่างมีคุณภาพพฒันาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สงัคม 
และสตปิัญญามีจา้นวนสื่อ
เพียงพอกับเด็ก 

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/ตัวบง่ชี้) 
 -กิจกรรมประเมินพัฒนาการ 

๔ด้าน 
ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ จัด

กิจกรรมการประเมิน
พัฒนาการทุกด้านอย่าง
สม่้าเสมอและรายงานผลให้
ผู้ปกครองรับทราบ 

ด้านคุณภาพ 
- ครูใช้เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินพัฒนาการของเด็ก
ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๒.๖๐จัดกิจกรรม

การประเมินพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสม่้าเสมอและ
รายงานผลให้ผูป้กครอง
รับทราบ 

ด้านคุณภาพ 
- ครูใช้เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินพัฒนาการของเด็ก
ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๕,  
 

- กิจกรรมวิจัยเพื่อการเรียนรู้ ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ ท้าการ

วิจัยและนา้ผลการวิจัยมา
ปรับปรุงพฒันาการจัดการ
เรียนรู ้

ด้านคุณภาพ 
- ครูท้าการวิจัยและน้า

ผลการวิจัยมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาและการพฒันาเด็ก 
อย่างน้อยปลีะ ๑ เร่ือง 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ๙๒.๒๐ ท้าการวิจัย

และนา้ผลการวิจัยมา
ปรับปรุงพฒันาการจัดการ
เรียนรู ้ 

ด้านคุณภาพ 
- ครูท้าการวิจัยและน้า

ผลการวิจัยมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาและการพฒันาเด็ก
อย่างน้อยปลีะ ๑ เร่ือง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๖ 

- กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ น่ารู้ 
น่าเรียน 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ จัด

สิ่งแวดล้อมทั งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริม
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 

 
ด้านคุณภาพ 
- ครูจัดสิ่งแวดล้อมภายในและ

ภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กได้
ครอบคลุมพัฒนาการทั ง๔
ด้าน  

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๒.๘๐ จัด

สภาพแวดล้อมทั งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้ให้กับ
เด็กอย่างเหมาะสม 

ด้านคุณภาพ 
- ครูจัดสิ่งแวดล้อมภายในและ

ภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กมีความ
ปลอดภัยมีการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี ที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๗ 



กลยุทธ์ที่ ๕   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 
- กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ้านและ

โรงเรียน 
ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ แสดง

ความรู้สึกที่ดีต่อเด็กและ
ผู้ปกครองให้ค้าแนะนา้ใน
การพัฒนาแก้ไขพัฒนาการ
ของเด็กทุกคนอย่างเสมอ
ภาค 

ด้านคุณภาพ 
- ครูแสดงความรู้สึกที่ดี 

สอบถามและรบัฟังความ
คิดเห็นร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการแก้ไขพัฒนาการของ
เด็กอย่างเสมอภาคและ
สม่้าเสมอ 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๓.๖๐ แสดง

ความรู้สึกที่ดีต่อเด็กและ
ผู้ปกครองให้ค้าแนะนา้ใน
การพัฒนาแก้ไขพัฒนาการ
ของเด็กทุกคนอย่างเสมอ
ภาค 

ด้านคุณภาพ 
- ครูแสดงความรู้สึกที่ดี

สอบถามและรบัฟังความ
คิดเห็นร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการแก้ไขพัฒนาการของ
เด็กอย่างเสมอภาคและ
สม่้าเสมอ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๘ 

กิจกรรมนิเทศการสอน ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๒๐๐ จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายมีการประเมนิ
พัฒนาการเด็กอย่าง
สม่้าเสมอโดยครูได้รบัการ
นิเทศการสอนจากหัวหน้า
สายหัวหน้าระดับอย่าง
ต่อเนื่อง 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๓.๖๐ จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายมีการประเมนิ
พัฒนาการเด็กอย่าง
สม่้าเสมอโดยครูได้รบัการ
นิเทศการสอนจากหัวหน้า
สายหัวหน้าระดับอย่าง
ต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๙  

 ด้านคุณภาพ 
- ครูได้รับการนิเทศอย่างน้อย

ภาคเรียนละ ๒ ครั งจาก
หัวหน้าสายและหัวหน้า
ระดับและน้าผลมา
พัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเองให้มีคุณภาพมากขึ น 

ด้านคุณภาพ 
- ครูได้รับการนิเทศจากหัวหน้า

สายหัวหน้าระดับอย่างน้อย
ภาคเรียน 

 

  
 
 
 

  



กลยุทธ์ที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 

- กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงาน  ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ มีการ

น้าเสนอข้อมูลที่ผ่านการ
ไตร่ตรองมีการคัดเลือกวิTธี
การจัดเก็บข้อมูลที่
หลากหลาย 

ด้านคุณภาพ 
- ครูจัดท้าสารนิทัศน์และ

น้ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ ๙๔.๒๐ จัดท้า

ข้อมูลสารนิทัศน์อย่างเป็น
ระบบเห็นร่องรอยการ
พัฒนาและการเรียนรู้ที่
หลากหลายของเด็ก 

ด้านคุณภาพ 
- ครูจัดแสดงข้อมูล

หลากหลายประเภท
ตลอดจนน้าข้อมูลที่ได้มาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
ให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๕.๑o  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 



กลยุทธ์ที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น้า 

ด้านปริมาณ 
 - ผู้ปกครองร้อยละ ๙๓ มี

ความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการ
พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
และบุคลากร 

ด้านคุณภาพ 
-  ผู้บริหารมีภาวะผู้น้าสามารถ

น้าเอาข้อมูลการประเมินผล
ทั งด้านวิชาการและการ
จัดการมาเป็นแผนคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถบริหารการจัด
การศึกษาได้ตรงตาม
เป้าหมายที่วางไว้  

ด้านปริมาณ 
- ผู้ปกครองร้อยละ ๙๖.๖๑  

มีความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
และการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหารและบุคลากร 

ด้านคุณภาพ 
-  ผู้บริหารมีภาวะผู้น้า

สามารถน้าเอาข้อมูลการ
ประเมินผลทั งด้านวิชาการ
และการจัดการมาเป็นแผน
คุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
บริหารการจัดการศึกษาได้
ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 

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
บริหารการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
- ผู้บริหารร้อยละ ๙๓ มีความรู้

ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ด้านคุณภาพ 
 - ผู้บริหารสามารถอธิบาย

ความหมายของปรัชญาและ
จุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจน 
สามารถน้าความรู้ไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ 

ด้านปริมาณ 
- ผู้บริหารร้อยละ ๙๕.๒๗ มี

ความรู้ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ด้านคุณภาพ 
- ผู้บริหารมีคุณธรรม 

จริยธรรมและเข้าใจปรัชญา
หลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถน้า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการศึกษา และการ
บริหารงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๑ 
 

    
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 

- กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล
บริหารงานของผู้บริหาร 

ด้านปริมาณ  
- ผู้บริหารร้อยละ ๙๓ มีความ

สารมารถในการบริหารงาน
สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

ด้านคุณภาพ 
- มีความเป็นผู้น าสามารถน า

ข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้แก่บุคลากร เพื่อน าไป
ปรับใช้เพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบ
ทั้ง ๔ ด้าน 

ด้านปริมาณ 
 ผู้บริหารร้อยละ ๙๔.๙๘ มี

ความสามารถในการ
บริหารงานสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆได้เป็น
อย่างดี  

ด้านคุณภาพ 
- มีความสามารถในการเป็น

ผู้น าสามารถให้ค าแนะน า
กับบุคลากรในสถานศึกษา 
เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้
พัฒนาคุณภาพของเด็กและ
พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.2 

- กิจกรรมประเมินผลการ
บริหารการศึกษาปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
- ผู้บริหารร้อยละ ๙๓ ใช้

หลักการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม 

ด้านคุณภาพ 
- ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชน

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางการศึกษาร่วมแสดง
ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะในการ
ด้าเนินงาน ติดตาม 
ตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา 
โดยใช้ข้อมูลจากการ
ประเมินผลหรือผลการวิจัย 

ด้านปริมาณ  
- ผู้บริหารร้อยละ ๙๔.๖๙ ใช้

หลักการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม  

ด้านคุณภาพ 
-ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชน

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศ ร่วมแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง พัฒนา
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ นโดยใช้ข้อมูลจาก
การประเมินผลหรือ
ผลการวิจัย 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๓ 

    
 
 



กลยุทธ์ที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ด้านปริมาณ 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๓ จัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหวา่ง
สถานศึกษาและชุมชน 

 
ด้านคุณภาพ 
- ผู้บริหารมีการก้าหนดแผนในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา โดยจัด
กิจกรรมต่าง ๆที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในชุมชนและให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก้าหนดเป้าหมาย ร่วม
รับผิดชอบดา้เนนิงานตามบทบาท
หน้าที่ร่วมกัน 

ด้านปริมาณ 
 ผู้บริหารร้อยละ ๙๘.๑๘ จัด

กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชน   

ด้านคุณภาพ 
- ผู้บริหารมีการก้าหนดแผนใน

การพัฒนาการจัดการศึกษา 
โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆที่
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ใน
ชุมชนและให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก้าหนด
เป้าหมาย ร่วมรับผิดชอบ
ด้าเนินงานตามบทบาทหนา้ที่
ร่วมกัน 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๔ 

- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

ด้านปริมาณ 
- ผู้บริหารและบุคลากรร้อยละ ๙๓ 

ได้รับการส่งเสริมพฒันาศักยภาพ 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถนา้ไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนได้  

ด้านคุณภาพ 
- ผู้บริหารและบุคลากรมี

ความสามารถและมีส่วนร่วมใน
การด้าเนินงาน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สามารถน้าความรู้และ
เทคนิคที่ได้รับจากการอบรม 
สัมมนาและผลการด้าเนนิงานมา
ปรับปรุงพฒันาการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง 

ด้านปริมาณ 
 ผู้บริหารและบุคลากรร้อยละ 

๙๗.๒๔ ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ   
เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอน  

 
ด้านคุณภาพ 
-ผู้บริหารและบุคลาการ ได้รับ

การอบรม สัมมนาและนา้
ความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอด
ให้แก่เพื่อนครู และสามารถ
น้ามาปรับปรุงและพฒันาการ
จ้ดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ น 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๕ 

    
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 

- กิจกรรมนิเทศการ
สอนและให้
ค้าปรึกษาทาง
วิชาการ 

ด้านปริมาณ  
- ผู้บริหารร้อยละ ๙๓ สามารถ

ให้ค้าแนะน้าค้าปรึกษาทาง
วิชาการแก่บุคลากรในการ
จัดการเรียนการสอน 

ด้านคุณภาพ 
 - ผู้บริหารให้ค้าแนะน้า 

ค้าปรึกษาทางด้านวิชาการแก่
บุคลากร มีการติดตาม 
ประเมิน ผลการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น 

ด้านปริมาณ 
 - ผู้บริหารร้อยละ ๙๘.๑๘ 

สามารถให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา
ทางวิชาการแก่บุคลากรในด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

ด้านคุณภาพ 
- บุคลากรได้รับค้าแนะน้าทาง

วิชาการอย่างต่อเนื่อง มีการ
พัฒนาการเรียนการสอน มีการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัย และเป็นกิจกรรม
ที่เด็กสนใจ และให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี ท้าให้การสอนมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ น 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๖ 

- กิจกรรมส้ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง นักเรียน
และชุมชน 

ด้านปริมาณ 
- ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน

ร้อยละ ๙๓ มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมของสถานศึกษา 

ด้านคุณภาพ 
- ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษามี
แผนการด้าเนินงานบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ จัดบุคลากรตาม
ความสามารถ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ มี
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ด้านปริมาณ 
 -ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนร้อย

ละ ๙๗.๗๕ มีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของสถานศึกษา 

ด้านคุณภาพ 
- ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมี

ความพึงพอใจต่อการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษามีการ
จัดท้าแผนการปฏิบัติงานประจ้าปี 
มีค้าสั่งแต่งตั งการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน เพื่อให้การด้าเนินงาน
เป็นไปตามทิศทางที่ก้าหนด และ
เพ่ือความเข้าใจในการด้าเนิน
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/ตัวบง่ชี้) 

.โครงการพัฒนา
หลักสูตร           

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๒.๐๐ มี

แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาให้เด็ก
มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา
ที่เหมาะสม 

  กับวัย 
ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีแนวปฏิบัติใน

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ให้เด็กมีพัฒนาการทั ง ๔ด้านที่
เหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ๙๓ .๑๒ 
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อ

พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั ง
๔ด้านที่เหมาะสมกับวัย
ความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย
เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทั ง ๔
ด้านที่เหมาะสมกับวัยและมี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบงชี ที่ ๗.๑ ๗.๒ 
๗.๓,๗.๔ ,๗.๕ 

- กิจกรรมวิเคราะห์
หลักสูตร 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๒.๐๐มีมี

หลักการการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กให้
มีพัฒนาการทุกด้านสูงสุดตาม
ศักยภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปกครอง
ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาเด็ก
ให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนา
เด็กให้มีพัฒนาการทุกด้าน
เหมาะสมตามศักยภาพ
เหมาะสมกับความต้องการ
ของชุมชนรวมทั งเด็กมี
ความสุขในการเรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๓.๒๐มี

การจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โดยมีการวิเคราะห์หลักสูตร
ให้เหมาะสมกับหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามความ
ต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการจัด

การศึกษาปฐมวัยตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมี
การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือให้
เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม
กับวัยมากขึ น 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๗.๑ 

 
 



กลยุทธ์ที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 

- กิจกรรมประเมิน
ปรับปรุงแผนการ
จัดประสบการณ์ 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๒.๐๐มีการ

จัดท้าแบบประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความ
ตระหนักและเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 
 
ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการจัดท้าแบบ

ประเมินปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ๙๒.๘๐มี

การรายงานผลให้ผู้ปกครอง
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี
ส่วนร่วมในการประเมิน
แผนการจัดประสบการณ์
เพ่ือน้ามาปรับปรุงแผนการ
จัดประสบการณ์ให้ดีและมี
ความเหมาะสมกับวัยมาก
ขึ น 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษาจัดท้าการรายผล

ให้ผู้ปกครองรับทราบความ
เคลื่อนไหวและส่งเสริมให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
จัดท้าแผนการจัด
ประสบการณ์ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๗.๒ 

- กิจกรรมวัน
ปฐมนิเทศ 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ๙๒.๐๐จัด

กิจกรรมเพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

 
ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนและชี แจ้งให้
ผู้ปกครองรับทราบแนวนโยบาย
ต่างๆที่สถานศึกษาจัดตาม
หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ๙๒.๒๐

ท้าการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้
ค้าแนะน้ากับผู้ปกครองใน
การท้าความเข้าใจหลักการ
จัดจัดการศึกษาปฐมวัย 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษาจัดกิจกรรม

ส่งเสริมแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การจัดประสบการณ์
ที่สอดคล้องกับหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๗.๓ 

 



กลยุทธ์ที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 

- กิจกรรมห้องเรียนสนุก ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๒.๐๐

เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน และท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษาเปิดโอกาสให้

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน
ร่วมกับคุณครูในแต่ละ
ระดับชั น 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๓.๔๐

ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการให้ความรู้กับ
เด็กและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการรู้ที่
เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้

ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการให้ความรู้กับเด็กใน
การจัดกิจกรรมภายใน
ห้องเรียนที่มีความ
หลากหลาย 

มาตรฐานที่  ๗ 
ตัวบ่งชี ที่  ๗.๔ 

- กิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ๙๒.๐๐

จัดสภาพสิ่งแวดล้อมท่ี
จ้าเป็นเอื อประโยชน์และ
อ้านวยความสะดวกต่อการ
พัฒนาเด็กเพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านสูงสุด
ตามศักยภาพ 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษาจัด

สภาพแวดล้อมที่เอื อ
ประโยชน์และมีความ
สะอาดปลอดภัยดูแล
ปรับปรุงซ่อมให้อยู่ในสภาพ
ที่ปลอดภัยอยู่เสมอ 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๔.๐๐

ได้จัดอุปกรณ์ของเล่นของใช้
ต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาการทั ง
๔ด้านให้กับเด็กจัด
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการจัดเตรียม

อุปกรณ์ของเล่นของใช้ที่
ส่งเสริมพัฒนาการทั ง ๔ด้าน
และจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก
อย่างเหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๗.๕ 

    
    

 



กลยุทธ์ที่ ๘    สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 

๑. โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับก่อน
ประถมศึกษา 

-  กิจกรรมจัดท ามาตรฐาน
และแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

-  กิจกรรมเผยแพร่
เอกสาร ความรู้
สนับสนุน 

- สถานศึกษามีมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยที่
สอดคล้องและครอบคลุม
ตามท่ีกระทรวง – 
บุคลากรในสถานศึกษา 

  ร้อยละ  ๙4.๐๐ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

- สถานศึกษามีมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยที่มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใช้ และสะท้อน    
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ 
สถานศึกษาอย่างชัดเจน โดย
ผ่านการเห็นชอบจาก 
ก าหนด โดยมีคุณภาพความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับ ๙3.96  

- บุคลากรในสถานศึกษาร้อย
ละ ๙4.18 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – 
๘.๒ 

- กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

- คณะกรรมการแต่ละฝ่าย
ด าเนินการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นปัจจุบันและสามารถ
พัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

- คณะกรรมการแต่ละฝ่าย
ด าเนินการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นปัจจุบัน มีระบบงาน
เอกสารและสารสนเทศที่เป็น
หมวดหมู่ ทันสมัย และพร้อม
ใช้ สามารถน าไปใช้ในการ
วางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ มีก าหนด
ระบบการติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงานที่ชัดเจนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง มี
การประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง ในทุกมาตรฐาน โดยใช้
วิธีการวัดที่หลากหลาย 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ - 
๘.๕ 

    
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๘    สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 

- กิจกรรมการจัดท ารายงาน 
SAR 

- เอกสารรายงานการ
ประเมินตนเองระดับก่อน
ประถมศึกษา จ านวน ๒ 
ชุด 

- ระดับก่อนประถมศึกษามีการ
จัดท าเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง จ านวน ๒ 
ชุด เสนอต่อหัวหน้าสาย  
โดยมีผลการประเมินจัด
อันดับคุณภาพของรูปเล่ม
รายงาน ร้อยละ 93.45 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 

   

 
 



กลยุทธ์ที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 
๑. โครงการพัฒนาการ

เรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรผา่นสงัคมแห่ง
การเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ ได้เรียนรู้

ผ่านแหล่งเรียนที่หลากหลาย ทั ง
ภายใน ภายนอก สถานศึกษา 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลายทั งภายใน-ภายนอก 
สถานศึกษา มีการจัดแหล่ง
เรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้
ที่เอื อประโยชนไ์ด้อย่าง
เหมาะสม 

 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๗๓ ได้เรียนรู้

ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทั งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลายทั งภายใน-
ภายนอก สถานศึกษา มีการ
จัดแหล่งเรียนรู้ที่สามารถ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ อย่าง
เป็นระบบ มีกระบวนการ
เรียนรู้ที่เอื อประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมพูนปัญญา 

 

ด้านปริมาณ 

- ร้อยละ ๙๒.๐๐ ของ
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่
สนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก
พัฒนาการเรียนรู้ตามวัย มีการ
สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้ทั งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาท้า
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ 

ด้านปริมาณ 

- ร้อยละ ๙๒.๘๐ ของ
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่
สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการเรียนรู้ตามวัย มี
การสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก
ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

ด้านคุณภาพ 

-เด็กได้รับประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้ ทั งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

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/ตัวบง่ชี้) 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 

- ร้อยละ ๙๒.๐๐ ของ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
มีการถ่ายทอดความรู้ผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ของบุคคลากรระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

ด้านคุณภาพ 

- บุคลากรภายในสถานศึกษา
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย 

 
 

ด้านปริมาณ 

- ร้อยละ ๙๒.๖๐ ของบุคลากร
ภายในสถานศึกษา มีการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันของบุคคลากร
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

 

ด้านคุณภาพ 

- บุคลากรภายในสถานศึกษาได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม จน
สามารถสร้างองค์ความรู้ และ
น้าความรู้ไปปรับใช้ในการ
เรียนการสอนได้ 

 

มาตรฐานที่ ๙ 

ตัวบ่งชี ที่ ๙.๒ 

- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

 
 

 

ด้านปริมาณ 

-ร้อยละ ๙๒.๐๐ ของ
สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนจากครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมทักษะความรู้
ของเด็ก 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กได้รับการพัฒนาทักษะ
ต่างๆ โดยผ่านการท้า
กิจกรรมที่หลากหลาย 

 

ด้านปริมาณ 

-ร้อยละ ๙๒.๘๐ ของ
สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนจากครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมทักษะความรู้
ของเด็ก 

 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กได้รับการพัฒนาทักษะ
ต่างๆ โดยมีองค์กร ชุมชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

 

มาตรฐานที่ ๙ 

ตัวบ่งชี ที่ ๙.๒ 

    

    



กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 
๑.โครงการพัฒนา

ศักยภาพ             
การเรียนรู ้

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๔ มีการ

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กให้
บรรลุตามปรชัญา วสิัยทัศน์ 
จุดเน้น เป้าหมาย  

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและ
บรรลุตามปรชัญา วสิัยทัศน์
และจุดเน้น 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๕.๙๓ มีการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นทักษะการคิดการเรียนรู้
แบบองค์รวมผ่านการเล่น 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ

ของการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
บรรลุตามปรชัญา วสิัยทัศน์และ
จุดเน้น 

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

- กิจกรรมค่ายเสริม
ทักษะทาง
วิชาการ 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๔

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะทางดา้นวชิาการ 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาทักษะทางวชิาการให้
บรรลุตามเปา้หมายในการ
พัฒนาส่งเสริมพฒันาการและ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๖.๕๑ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพฒันา
ทักษะทางด้านวิชาการ 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการ

พัฒนาทักษะความสามารถการ
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๑ 

- กิจกรรมค่าย
คุณธรรม 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๔ มีการ

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับการพฒันา
คุณธรรมและ จริยธรรม 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีทักษะในการ
เรียนรู้พัฒนาผู้เรียน โดยองค์
รวมผ่านการเลน่ 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๕.๘๕ มีการ

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านคุณภาพ 
-สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้    ในชีวิตประจ้าวนัได้ 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๑ 

 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 
-กิจกรรมส่งเสริมหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๔ มีการจัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝงั
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับผู้เรียน 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝงัหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับ
วัย 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๕.๕๖ มี

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และปลูกฝังหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียน 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝงัหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม
กับวัยและสามารถนา้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวนัได้ 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๑ 

-กิจกรรมส่งเสริม
สุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะและกีฬา 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๔ มีการจัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะและ
กีฬาอย่างเหมาะสมกบัวัย 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
ทางดา้นศิลปะและกีฬาอยา่ง
ต่อเนื่องและเหมาะสมกับวัย มี
ผลการด้าเนนิงานทีต่อบสนอง
ต่อปรัชญา วสิัยทัศน์ เปา้หมาย 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
รวมทั งสะท้อนความเปน็
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ ๙๕.๗๘ มี

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ
และกีฬาอย่างเหมาะสมกับวยั 

ด้านคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ
และกีฬาอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสมกับวัย มีผลการ
ด้าเนินงานที่ตอบสนองต่อ
ปรัชญา วสิัยทัศน์ เป้าหมาย 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
รวมทั งสะท้อนความเปน็
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี ที่ ๑o.๒ 

    

  
 
 

  

 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๑  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ น 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 

๑. โครงการ
ส่งเสริม
นโยบายการจัด
การศึกษา
ปฐมวัย 

ด้านปริมาณ 

- ร้อยละ ๙๒.๐๐ มีการจัด
โครงการกิจกรรม ส่งเสริม 
สนับสนุน ตามนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา 

ด้านคุณภาพ 

- สถานศึกษามีการจัดโครงการ
กิจกรรม เพ่ือพัฒนา และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

ด้านปริมาณ 

- ร้อยละ ๙๒.๕๓ มีการจัดโครงการ
กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน ตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

ด้านคุณภาพ 

- สถานศึกษา จัดโครงการและ
กิจกรรมโดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้สูงขึ น 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
 

กิจกรรมหนูน้อย
พอเพียง 

 
 

 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดยผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลายได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กได้รับความรู้จากการปฏิบัติ
กิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติจริง ผ่านค่าย
คุณธรรม 

 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๒.๔๐ ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย และได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กได้รับความรู้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติจริงผ่านค่ายคุณธรรม จน
เกิดองค์ความรู้สามารถน้าไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 

มาตรฐานที่ ๑๑ 

ตัวบ่งชี ที่ ๑๑.๑ – 
๑๑.๒ 

กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ รู้จักวิธีดูแล
รักษา สาธารณสมบัติของ
โรงเรียนและช่วยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กสามารถดูแลรักษาสาธารณ
สมบัติของโรงเรียน 

 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๒.๘๐ รู้จักวิธีดูแล
รักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน
และช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กได้รับการปลูกฝังนิสัยรักความ
สะอาด สามารถดูแลรักษาความ
สะอาด และช่วยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตึกอนุบาลให้ดี
ขึ น 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๑๑  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ น 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบง่ชี้) 

กิจกรรมเรียนรู้อาเซียน ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน ทั งภาษา 
วัฒนธรรม การแต่งกาย 
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 

 
 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กได้รับความรู้จากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
จากบอร์ดความรู้ ท้าให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

 

ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๒.๔๐ ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน ทั งภาษา 
วัฒนธรรม การแต่งกาย มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนเพ่ิมมากขึ น 

 

ด้านคุณภาพ 

- เด็กได้รับความรู้จากการ
เรียนการสอน จากบอร์ด
ความรู้ ท้าให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกลุ่มประชาคม
อาเซียนเพ่ิมมากขึ น สามารถ
น้าทักษะ ความรู้ทางด้าน
ภาษาไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ได้ 

 

มาตรฐานที่ ๑๑ 

ตัวบ่งชี ที่ ๑๑.๑ 
– ๑๑.๒ 

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 

 

   

    

 
 



  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒๐) 

    กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการลาซาลรักษ ์ 
สุขภาพ  
๑. กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้เรียน   
๒. กิจกรรมกีฬาสี 
๓. งานอนามัยโรงเรียน 

 
เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕ ขึ นไป 
เชิงคุณภาพ                                    
    นักเรียนมีสุขนิสัย
ใน 
การดูแลสุขภาพ และ
ออก-ก้าลังกายอย่าง
สม่้าเสมอ   
 
 

 
เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๙๖.๒๖ เป็นผู้มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
เชิงคุณภาพ                                    
    นักเรียนสามารถน้าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพดี 
มีร่างกายแข็งแรง  และไม่ป่วย
เป็นโรคติดต่อ 

     
มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี   ๑.๑ 

    มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก้าลังกาย
สม่้าเสมอ 
  

๔. งานติดตามภาวะ
โภชนาการและทดสอบ
สมรรถภาพ 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕ ขึ นไป 
เชิงคุณภาพ                                    
   นักเรียนมีการ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์
และมีสมรรถภาพ 
ทางกายที่แข็งแรง   

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๙๒.๒๖ มีการภาวะ-การ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์ 
เชิงคุณภาพ                                    
   นักเรียนมีน ้าหนัก ส่วนสูง ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และมี
สมรรถภาพทางกายท่ีแข็งแรง 

      มาตรฐานที่ ๑ 
       ตวับ่งชี   ๑.๒ 
  มีน ้าหนัก ส่วนสูง และ  
มีสมรรถภาพทางกายตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
  
  
 

๕. กิจกรรมวัยรุ่น วัย
ใส 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕ ขึ นไป 
 
 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๙๙.๑๕ สามารถป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และ
ไม่ใช้ความรุนแรง 

     มาตรฐานที่ ๑ 
      ตัวบ่งชี  ๑.๓ 
    ป้องกันตนเองจากสิ่ง               
เสพติดให้โทษ และหลีก 
เลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ  
ความรุนแรง โรคภัย      

 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕. กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส(ต่อ) เชิงคุณภาพ   
    นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตนเพื่อให้พ้นจากสิ่งเสพติด 
และอบายมุขต่าง ๆ รู้จัก
ดูแลรักษาตนเองให้
ปลอดภัยจากเหตุความ-
รุนแรง ป้องกันอุบัติเหตุ  
โรค ภัย และปัญหาทางเพศ 

เชิงคุณภาพ   
    นักเรียนมีความรู้                
ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัย 
และโทษของสิ่งเสพติด และ
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว นักเรียน 
รู้จักวางตัวอย่างเหมาะสม
กับเพศตรงข้าม และ
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ 
โดยไม่ใช้ความรุนแรง 

อุบัติเหตุ และปัญหา 
ทางเพศ 

 

๖. กิจกรรมกล้าคิด  
กล้าท้า กล้าแสดงออก 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕ ขึ นไป 
 
 เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง กล้าแสดงออกในทาง
ที่ถูกต้อง และเหมาะสม 
 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๙๗.๗๗  มีความ-
มั่นใจในตนเอง 
 เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีความม่ันใจใน
ตนเอง และกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
 

     มาตรฐานที่ ๑ 
      ตัวบ่งชี   ๑.๔ 
    เห็นคุณค่าในตนเอง  
มีความมั่นใจ กล้าแสดง-
ออกอย่างเหมาะสม 
 

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

 เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๙๘.๑๗ เป็นผู้มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักให้
เกียรติผู้อื่น 
 เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนสามารถปรับตัว
เข้ากับผู้อ่ืนได้ดี และท้างาน
หรืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข  
 

     มาตรฐานที่ ๑ 
     ตัวบ่งชี   ๑.๕ 
    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และให้เกียรติผู้อ่ืน 

 
 
 
 
 



    กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๘. งานส่งเสริม 
ความสามารถผู้เรียน 
ด้านสุนทรียภาพ 
 

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

เชิงปริมาณ   
  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๑๐๐ สามารถสร้าง
ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี  
 นาฏศิลป์  กีฬา  และ 
 นันทนาการได้  
เชิงคุณภาพ   
    นักเรียนมีความสุขในการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั ง
ในและนอกสถานที่ และ
สามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมในด้าน 
ต่าง ๆ   
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี   ๑.๖ 

      สร้างผลงานจาก               
การเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศิลปะ  ดนตรี / 
นาฏศิลป์  กีฬา และ 
นันทนาการ 
 

  
     
 



  กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการอบรม
ปลูกฝังการรักชาติ  
ศาสนา พระกษัตริย์ 
๒. โครงการอบรม
ปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต  
๓. โครงการอบรม
ปลูกฝังผู้เรียนมีระเบียบ
วินัย 
๔. โครงการอบรม
ปลูกฝังการแสดงออกถึง
การใฝ่เรียนใฝ่รู้  
๕. โครงการอบรม
ปลูกฝังการด้าเนินชีวิต
อย่างพอเพียง 
๖. โครงการอบรม
ปลูกฝังมีความตั งใจและ  
รับผิดชอบ 
๗. โครงการอบรม
ปลูกฝังความภาคภูมิใจ
ในศิลปวัฒนธรรมไทย 
๘. โครงการอบรม
ปลูกฝังผู้เรียนมีจิต
สาธารณะ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๐ 
ขึ นไปปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี  
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง และหลีกเลี่ยง
สถาน-การณ์ที่เสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
๒. นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๐ 
ขึ นไปมีความมุ่งมั่นในการ
ท้างาน รักความเป็นไทย                   
และมีจิตสาธารณะ 
๓. นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๐ 
ขึ นไป มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการมจีิตอาสาและ
รับผิดชอบต่อสังคม 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนลาซาลสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี รัก
ชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มี
วินัย    
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น  
๒. นักเรียนลาซาลมุ่งม่ันในการ
ท้างาน รักความเป็นไทย และ
มีจิตสาธารณะ  
 ๓. นักเรียนลาซาลทุกคนรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการเป็นจิตอาสา
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๒.๒๔ ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี  รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์  
๒. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๐.๙๒   มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  
๓. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๒.๕๙  มีวินัย 
 ๔. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๐.๗๗  ใฝ่เรียนรู้  
๕. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๒.๔๓ อยู่อย่างพอเพียง  
๖. นักเรียนลาซาลร้อยละ  
๙๑.๐๘ มีความมุ่งมั่น ตั งใจ 
รับผิดชอบการท้างาน  
๗. นักเรียนลาซาลร้อยละ  
๙๑.๔๙ รักความเป็นไทย 
๘. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๑.๘๓ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการมจีิตอาสาและ
รับผิดชอบต่อสังคม 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนลาซาลสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มี
ความรักชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิต
สาธารณะ  

 
มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาขั นพื นฐาน 
   มาตรฐานที่ ๒ 
   ตัวบ่งชี ที่ ๒.๑ 
 



   กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๙. โครงการค่าย
คุณธรรม  
 
 
 
๑๐. โครงการอบรม
ปลูกฝังความกตัญญู 
กตเวที 
 
 
 
๑๑. โครงการอบรม
ปลูกฝังผู้เรียนมีความ
เอื ออาทร เมตตากรุณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนลาซาล  
ร้อยละ ๘๕ขึ นไป ได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการที่
จัดท้าขึ น 
- นักเรียนให้ความร่วมมือ 
ในการด้าเนินงานตาม
โครงการที่ก้าหนด 
- โครงการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 
 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนลาซาลเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมด้วยความ
ตั งใจ นักเรียนแสดง
ออกเป็นผู้มีคุณธรรม ความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
แสดงออกถึงความเอื ออาทร 
เมตตา กรุณาต่อผู้อ่ืน 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๒.๒๑ มีคุณลักษณะเป็นผู้
มีคุณธรรมจริยธรรม 
๒. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๑.๑๖  มีคุณลักษณะเป็น
ผู้แสดงออกถึงการเป็นผู้มี
ความกตัญญูกตเวที 
๓. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๒.๑๒ มีคุณลักษณะเป็นผู้
มีความเอื ออาทร เมตตา
กรุณา 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนลาซาลเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมด้วยความ
ตั งใจ นักเรียนแสดง
ออกเป็นผู้มีคุณธรรมความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
แสดงออกถึงความเอื ออาทร 
เมตตา กรุณาต่อผู้อ่ืน 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐาน
คุณภาพ
การศึกษาขัน้
พื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



  กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑๒. โครงการอบรม
ปลูกฝังการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย  
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๘๕ ขึ นไป เข้าใจการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย 
รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ  ความ
เสมอภาค และหน้าที่ของ
ตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนลาซาลทุกคนเข้าใจ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย   รู้จักใช้สิทธิ 
และหน้าที่ของตนเอง 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๒.๗๑เข้าใจการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยรู้จัก
ใช้สิทธิเสรีภาพ  ความ
เสมอภาค และหน้าที่ของ
ตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนลาซาลทุกคน
เข้าใจการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รู้จักใช้สิทธิ 
และหน้าที่ของตนเอง 
 

 
 มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๓ 

๑๓. โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๘๕ ขึ นไป ตระหนัก รู้คุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย    ได้ร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วย
ความเต็มใจเป็นแบบอย่างที่
ดี แนะน้าโน้มน้าวผู้อ่ืนให้
เข้าใจได้ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนลาซาลทุกคนรู้
คุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่
หลากหลายในสังคม  
สามารถร่วมกิจกรรมและ
ปรับตัวได้อย่างกลมกลืนทั ง
ยังเป็นแบบอย่างที่ด ีและ
สามารถแนะน้า โน้มน้าว
ผู้อื่นให้เข้าใจได้ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๒.๖๕ตระหนักรู้คุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย ได้ร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
และ ด้วยความเต็มใจ เป็น
แบบอย่างที่ดี แนะน้าโน้ม
น้าวผู้อื่นให้เข้าใจได้ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนลาซาลทุกคนรู้
คุณค่าของวัฒนธรรมไทย
ที่หลากหลายในสังคม  
สามารถร่วมกิจกรรมและ
ปรับตัวได้อย่างกลมกลืน
ทั งยังเป็นแบบอย่างที่ดี
และแนะน้าโน้มน้าวผู้อื่น
ให้เข้าใจได้ 

 
มาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษาขัน้
พื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๓ 

  
       



  กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑๔. โครงการอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๘๕ ขึ นไป มีจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้คุณค่า 
เห็นประโยชน์และผลกระทบ
ของสิ่งแวดล้อม ไดเ้ข้าร่วม
โครงการและเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ชักชวนเพื่อนร่วม
รณรงค์ท้ากิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนลาซาลทุกคนมี
จิตส้านึกที่ด ีรู้คุณค่าช่วย
ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่เกิดขึ นจากการปฏิบัติและ
ไม่ปฏิบัติในการรักษา
สิ่งแวดล้อมสามารถแนะน้า 
ชักชวนเพื่อนร่วมรณรงค์ได ้ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๒.๑๔   มีจิตส้านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
รู้คุณค่า เห็นประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมโครงการและ เป็น
แบบอย่างที่ด ีชักชวน
เพ่ือนร่วมรณรงค์ หรือท้า
กิจกรรมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนลาซาลทุกคนมี
จิตส้านึกที่ด ีในการช่วย
ดูแลและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมรู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม สามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดขึ นจากการปฏิบัติ และ
ไม่ปฏิบัติในการรักษา
ทรัพยากร สามารถแนะน้า 
ชักชวนเพื่อนร่วมรณรงค์ได้ 

 
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขัน้
พื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี ที่ ๒.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริม
ก า ร ค้ น ค ว้ า ข อ ง
ผู้เรียน 
๑ . ๑  กิ จ ก ร ร ม
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ทั ง
ภายในและภายนอก 
 
 

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

 เชิงปริมาณ 
  สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงาน
ตามกิจกรรมแสวงหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ทั งภายใน
และภายนอก พบว่า การ
ด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ๙๑.๖๐ 
เชิงคุณภาพ 
   จ า ก ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น จั ด
กิจกรรมแสวงหาความรู้จาก
แหล่ ง เรี ยนรู้ ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาครูผู้สอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เห็น
ความส้าคัญและจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่ ส่ ง เ สริ ม ให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
แหล่ ง เรี ยนรู้ ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาซึ่งมีผลท้า
ให้ นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมี
ทักษะแสวงหาความรู้ มาใช้ใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้ตามศักยภาพ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
    กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการส่งเสริม
การค้นคว้าของ
ผู้เรียน 
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริม
การใช้ห้องสมุด 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักใฝ่เรียนใฝ่รู้ สามารถน้า
ความรู้มาใช้ในการพัฒนาผล              
การเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด้าเนินงานตามกิจกรรมการ
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดพบว่า 
การด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๗.๖๘ 
เชิงคุณภาพ 
   จากการด้าเนินงานส่งเสริม
การใช้ห้องสมุด มีการ
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาข้อมูล
หนังสือที่มีเนื อหาหลากหลาย
เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระจัดกิจกรรมค้นคว้า
หาความรู้จากห้องสมุดอย่าง
สม่้าเสมอ เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ และสามารถน้าความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
  



 กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการส่งเสริม
การค้นคว้าของผู้เรียน 
๓.๑ กิจกรรมรักการ
อ่าน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมรักการอ่านใน
ช่วงเวลา ๗.๔๕-๘.๐๐น.
อย่างสม่้าเสมอ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักใช้เวลาว่างในการ
แสวงหาความรู้และน้า
ความรู้มาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของ
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 

เชิงปริมาณ 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด้าเนินงานตามกิจกรรมรัก
การอ่านพบว่า การ
ด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๗๖ 
เชิงคุณภาพ 
   จากการด้าเนินกิจกรรม
รักการอ่านครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนปลูกฝังให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่านจากหนังสือ
ความรู้บทความสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆอย่างสม่้าเสมอ มีการ
จัดช่วงเวลาให้นักเรียนได้
หยุดท้ากิจกรรมเ พ่ืออ่าน
หนังสือในช่วงเวลา ๗.๔๕ – 
๘.๐๐ น.อย่างสม่้าเสมอและ
เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน
กับ บริษัทพิซซ่าคอมปะนี 
เ ป็ น ป ร ะ จ้ า ทุ ก ปี ท้ า ใ ห้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
บันทึกเรื่องราวจากการอ่าน
สามารถน้าทักษะความรู้จาก
ก า ร อ่ า น ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
พัฒนาการเรียนของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

 
 
   
 
 



กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการพัฒนา
ทักษะทางภาษา 
๔.๑ กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการ
อ่านและสรุปประเด็น
ความรู้  

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ๙๐ สามารถ
อ่านบทความ สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
สรุปประเด็นความรู้ได้ 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้จากการ
อ่าน สามารถสรุปประเด็น
ความรู้ อีกทั งสามารถน้ า
ความรู้มา พัฒนาทักษะทาง
ภาษาของตน ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ     
 
 
 

เชิงปริมาณ 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด้าเนินงานตามกิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถ  ในการ
อ่านและสรุปประเด็นความรู้ 
พบว่า การด้าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี  คิด
เป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
   จากการด้าเนินงานส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านและ
ส รุ ป ป ร ะ เ ด็ น ก า ร เ รี ย น รู้
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างในการฝึกทักษะการอ่าน
ข้อความบทความและสิ่งพิมพ์
ต่ า ง ๆ  ฝึ ก ตั ง ค้ า ถ ามตอบ
ค้าถามสรุปประเด็นความรู้
อย่างสม่้าเสมอท้าให้นักเรียน
มีความรู้ พัฒนาทักษะทาง
ภาษาได้อย่างถูกต้องสามารถ
น้าทักษะความรู้ ไปใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของตนเองได ้
 
 
 
 
 

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

 
     
 



 
   กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕. โครงการพัฒนา
ทักษะทางภาษา 
 ๕.๑ กิจกรรมการ
แลก เปลี่ยนความรู้
และถ่าย ทอดความรู้ 
เรื่องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
แลกเปลี่ยนความรู้ และ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืนได้ 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
นั ก เ รี ยนมี ทั กษะ ในกา ร
แลกเปลี่ ยนความรู้  และ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด้าเนินงานตามกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืน พบว่า 
การด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๔๒ 
เชิงคุณภาพ 
   จากการด้า เนินงานการ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ถ่ายทอดความรู้  เรื่ องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อ่ืน ครูผู้สอน
จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ถ่ายทอดความรู้  เรื่ องราว 
ประสบการณ์อย่างสม่้าเสมอ 
ท้าให้นักเรียนมี พัฒนาการ
ด้านทักษะทางภาษาเต็มตาม
ศักยภาพ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



       กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖. โครงการส่งเสริม
การท้างานเป็นทีม 
๖.๑  กิ จกรรมการ
เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้
กระบวนการกลุ่ม 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
ในการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนน้าความรู้จากการใช้
ทักษะกระบวนการกลุ่มมา
พัฒนาผู้เรียนของตนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด้าเนินงานตามกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
พบว่า การด้าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๘๒ 
เชิงคุณภาพ 
   จ า กการด้ า เ นิ น ง านกา ร
เรียนรู้ โดยกระบวนการกลุ่ม 
ครู ผู้ ส อนทุ กกลุ่ มสาระ เห็ น
ค ว า ม ส้ า คั ญ ข อ ง ก า ร น้ า
กระบวนการกลุ่มมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งมีผล
ท้าให้นัก เรียนได้ พัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง และเกิดความ
สามัคคีในการท้างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 



     กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๗. โครงการส่งเสริม
การน้าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเรียนรู้และ
น้าเสนอผลงาน 
๗.๑งานส่งเสริมการ
ค้นคว้าความรู้ทาง
อินเทอร์เน็ต 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐   
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตใน
การค้นคว้า 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตใน
การที่เกิดประโยชน์และ
ศึกษาข้อมูลได้หลากหลาย 
 

เชิงปริมาณ 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด้าเนินงานตามงานส่งเสริม
การค้นคว้าความรู้ทาง
อินเทอร์เน็ต พบว่า การ
ด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๘๓                  
เชิงคุณภาพ 
   จากการด้าเนินงาน
ส่งเสริมการค้นคว้าทาง
อินเทอร์เน็ต นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมการค้นคว้าหา
ข้อมูลได้หลากหลายทาง
อินเทอร์เน็ต ครูผู้สอนได้
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต
เพ่ือให้ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 
และสามารถสื่อสารติดต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน้าเสนอผลงาน 

 
    
 
 



  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรคต์ัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมสีตสิมเหตผุล   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ความสามารถ
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และ
สมเหตุสมผล  
๑.๑ กิจกรรมการ
อ่าน,  คิดวิเคราะห์ 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๙๐
สามารถพัฒนาตนเองใน
ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ 
 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถอ่านและคิด
วิเคราะห์ในเนื อหาได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

เชิงปริมาณ 
 สัมฤทธิ์ผลของการ
ด้าเนินงาน พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๐๔ 
เชิงคุณภาพ 
 จากการด้าเนินงานกิจกรรม
การอ่านคิดวิเคราะห์
นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน
และคิดวิเคราะห์ท้าให้
นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านการอ่านและคิด
วิเคราะห์ได้ดี 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ   
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๑.๒ กิจกรรม
ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์
เปรียบเทียบและ
เชื่อมโยงข้อมูล 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ๙๐สามารถ
วิเคราะห์  เปรียบเทียบ
ข้อมูลได้ 
 
 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและเชื่อมโยง
ข้อมูล และสรุปความรู้ใหม่
ได้ 
 

เชิงปริมาณ 
 พบว่า อยู่ในเกณฑ์ ดี                    
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๙ 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
จากการด้าเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และเชื่อมโยง
ข้อมูล  นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบและ
เชื่อมโยงข้อมูล และสรุป
ความรู้ใหม่ได้  

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

 
 
 
   
 
 



กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตผุล   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ความสามารถผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และ
สมเหตุสมผล 
๑.๓ กิจกรรมพัฒนา
ความคิดสู่องค์ความรู้
ใหม่ 
 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๙๐มีการ
พัฒนาความคิดอย่างเป็น
ระบบจนสามารถสรุปองค์
ความรู้ได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถเรียนรู้
ทักษะการพัฒนาความคิดได้
อย่างถูกต้อง 
 

เชิงปริมาณ 
พบว่าผลการด้าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ ดี 
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๒  
 
เชิงคุณภาพ 
จากการด้าเนินงานกิจกรรม 
พัฒนาความคิดสู่องค์ความรู้
ใหม่นักเรียนไดเ้รียนรู้ทักษะ
ต่างๆ พัฒนาความคิดได้
อย่างถูกต้องเป็นระบบ
สามารถสรุปองค์ความรู้ได้  
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

 
๑.๔ กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 
 

 
เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๙๐เข้าใจ
และทราบถึงความเป็นมา
ของวันภาษาไทยและร่วม
กิจกรรมในวันภาษาไทย 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนให้ความส้าคัญ กับ
การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
และภูมิใจในเอกลักษณ์ของ
ไทย 
 

 
เชิงปริมาณ 
พบว่าผลการด้าเนินงาน                       
มีผลสัมฤทธ์ิอยู่ในเกณฑ์ ดี                         
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๒ 
 
เชิงคุณภาพ 
จากการด้าเนินงานกิจกรรม  
วันภาษาไทยนักเรียนมีความ
เข้าใจและทราบถึงความ
เป็นมาของวันภาษาไทยให้
ความส้าคัญ กับการใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง ภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของชาติไทยและ
ร่วมกิจกรรมในวันภาษาไทย 

 
มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

 
 
 
 
 



    กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตดัสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมสีตสิมเหตผุล   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ความสามารถผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และ
สมเหตุสมผล 
๑.๕ กิจกรรม Big 
book 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๙๐
สามารถท้าชิ นงานBig  
bookตามหัวข้อที่ก้าหนดได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะในด้าน
สร้างสรรค์ผลงานได้ดี 
 

เชิงปริมาณ 
พบว่า ผลการด้าเนินงาน                           
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ ดี                         
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๒   
เชิงคุณภาพ 
จากการด้าเนินงานกิจกรรม 
กิจกรรม Big book นักเรียน
เรียนรู้ และพัฒนาผลงาน
อย่างสร้างสรรค์ สามารถท้า
ชิ นงาน Big  book  ตาม
หัวข้อท่ีก้าหนดได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๑.๖ กิจกรรมสมุดเล่ม
เล็ก 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถท้าชิ นงานสมุดเล่ม
เล็ก ตามหัวข้อที่ก้าหนดได้ 
 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะในด้าน
สร้างสรรค์ผลงานได้ดี 
 

เชิงปริมาณ 
พบว่าผลการด้าเนินงานมี 
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิด
เป็นร้อยละ๙๑.๗๑   
 
เชิงคุณภาพ 
จากการด้าเนินงานกิจกรรม
สมุดเล่มเล็กนักเรียน
สามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ผลงานอย่างสร้างสรรค์
ผลงานได้ดีสามารถท้า
ชิ นงาน สมุดเล่มเล็ก ตาม
หัวข้อที่ก้าหนดได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรคต์ัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมสีตสิมเหตผุล   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการ
สร้างสรรค์ความคิด
ประดิษฐ์ผลงาน 
๒.๑ กิจกรรม
สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
น้าเสนอโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ มีความ 
สามารถ ในการน้าเสนอโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ท้าให้
เกิดการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

เชิงปริมาณ 
พบว่าผลการด้าเนินงานมี 
สัมฤทธิ์ผลของการ
ด้าเนินงาน พบว่า กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มีผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๘ 
 เชิงคุณภาพ 
จากการด้าเนินงานกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์พบว่า 
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
สนใจ  ได้ทักษะ 
กระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ น้าไปพัฒนา
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
และได้พัฒนาทักษะด้านการ
สังเกต การวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา รู้จักน้าความรู้
ต่างๆที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ น 

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

๒.๒ กิจกรรม
สร้างสรรค์ความคิด
เพ่ือสังคม 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๙๐ ให้ความ
ร่วมมือในการร่วมกิจกรรม
สามารถคิดประดิษฐ์ผลงาน
และน้าเสนอในรูปแบบต่างๆ
อย่างสร้างสรรค์ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานที่มีประโยชน์ต่อสังคม 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ
ด้าเนินงาน พบว่า กิจกรรม
สร้างสรรค์ความคิดเพ่ือ
สังคม  มีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๒๘ 
 

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

 
 



  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรคต์ัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมสีตสิมเหตผุล   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  เชิงคุณภาพ 
จากการด้าเนินงานกิจกรรม
สร้างสรรค ์ความคิดเพ่ือสังคม  
นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตน
เพ่ือการด้ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุขและรู้จัก
เสียสละเพ่ือส่วนรวมและ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มี
ประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบ
ต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคมตามความถนัด
และความ สามารถของตน
อย่างสม่้าเสมอ 

 

๒. โครงการ
สร้างสรรค์ความคิด
ประดิษฐ์ผลงาน 
๒.๓ กิจกรรม
สร้างสรรค์ผลงานจาก
วัสดุเหลือใช้ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕
สามารถน้าเสนอวิธีคิด ได้
อย่างหลากหลาย 
 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความสามารถ
ในการน้าเสนอผลงาน
ด้วยวิธีของตนเองในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมสร้างสรรค์
ความคิดเพื่อสังคม  มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี คิด
เป็นร้อยละ ๙๑.๗๖ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด้าเนินงานกิจกรรม
สร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุ
เหลือใช้ผู้เรียนสามารถน้าเสนอ
ผลงานได้ดีรู้จักเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมต่อ
งาน หรือสถานการณ์ 
ก่อให้เกิดผลงานหลากหลาย 
และสามารถน้าไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ   
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
น้าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

    
 
 
 



 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตผุล   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงพฒันาทักษะการ
เรียนรู้ 
๓.๑ กิจกรรมประกวด ๑ 
โครงงาน ๑ ห้องเรียน 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๙๐
สามารถจัดท้าโครงงาน ๑ 
โครงงาน ๑ ห้องเรียนได้ 
 
 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนทุกคนท่ีจัดท้า
โครงงานได้รับ
ประสบการณ์ในการ
ท้างาน 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมประกวด  ๑ 
โครงงาน ๑ ห้องเรียน มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๑.๔๔ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด้าเนินงานกิจกรรม
กิจกรรมประกวด  ๑ โครงงาน ๑ 
ห้องเรียนพบว่าผู้เรียน สามารถ
น้าความรู้จากกิจกรรมโครงงาน 
ไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง 
สามารถ น้าความรู้ท่ีได้จากการ
ค้นคว้า มาพัฒนางาน  หรือต่อ
ยอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 

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

๓. โครงพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ 
๓.๒. กิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๙๐
เข้าใจหลักการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงาน 
 
 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถน้า
โครงงานมาใช้เพ่ือการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน มีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๖๔ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด้าเนินงานกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานนักเรียนมี
ทักษะการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
น้าไปใช้ได้กับ  ทุกวิชาในทุก
กลุ่มสาระ และสามารถน้า
กระบวนการเรียนรู้ด้วย
โครงงานมาศึกษางานที่ตนเอง
สนใจ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
ก้าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

  
 
 



 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตผุล   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงพัฒนาทักษะ
การเรียนรู ้
๓.๓. กิจกรรมวิเคราะห์
ข่าวและเหตุการณ์ส้าคัญ 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๙๐มีทักษะ
การศึกษาข่าวและเหตุการณ์
ปัจจุบนัได ้
 
 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข่าว 
สรุปใจความสา้คัญและแยก
ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นของข่าวได้ 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน มผีลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๐๔ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด้าเนนิงานกิจกรรม
วิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์
ส้าคัญนักเรียนมีทักษะในการ
วิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์
ต่างๆได้ สามารถน้าความรู้ที่
ได้จากการข่าวสาร ไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของตน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ มี
ทักษะในการสบืค้นข้อมูล
ข่าวสาร นอกจากนี ยังทา้ให้
นักเรียนมีความสนใจในการ
อ่านข่าว วิเคราะห์ข่าวและ
เหตุการณ์ส้าคัญ ตลอดจน
รู้จักตั งค้าถามจากข่าว 
เหตุการณ์ส้าคัญ หนังสือ 
บทความและสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

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

๓. โครงพัฒนาทักษะ
การเรียนรู ้
๓.๔. กิจกรรมค่าย
วิชาการ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ให้
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิชาการ  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
จากการเข้าค่ายวิชาการ และ
สามารถนา้ทักษะต่าง ๆ ไปปรับ
ในใช้ในชีวิตประจา้วัน 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมค่ายวิชาการ มี
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑท์ี่ดี 
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๖ 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสนิใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสม
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ 
ก้าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสนิใจ 

 
 



  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรคต์ัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมสีตสิมเหตผุล   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  เชิงคุณภาพ 
จากการด้าเนินงานกิจกรรม
ค่ายวิชาการนักเรียนมีทักษะ  
ในเชิงสร้างสรรค์ สามารถ
พัฒนาผลงานอย่าง
หลากหลาย นักเรียนเห็น
คุณค่า และความส้าคัญท่ี
ได้รับจากการเข้าค่ายวิชาการ 
มาพัฒนาการเรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม
และน้าเสนอ ผลงานวิชาการมี
ความเหมาะสม 

แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๔. โครงการส่งเสริม
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์
๔.๑. กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์
  
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ได้รับ
การพัฒนาด้านการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการ
โดยผ่านกระบวนการเรียนการ
สอนและการท้าชิ นงานได้ 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้าง 
สรรค์สามารถสร้างผลงานที่
แสดงถงึความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

เชิงปริมาณ 
 สัมฤทธิ์ผลของการ
ด้าเนินงาน พบว่า กิจกรรม
พัฒนาทักษะการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์มีผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๔๔      

เชิงคุณภาพ 
จากการด้าเนินงานกิจกรรม
พัฒนาทักษะการคิดริเริ่มสร้าง 
สรรค์นักเรียนได้ส้ารวจ
ค้นคว้าข้อมูลอย่างสม่้าเสมอ 
เป็นขั นตอนท้าให้นักเรียน
สามารถน้าความรู้จากข้อมูล
ต่างๆ มาสร้างสรรค์ผลงานได้ 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
 

 
 
 



  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรคต์ัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมสีตสิมเหตผุล   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔.๒. กิจกรรมสร้างผลงาน
จากการเรียนรู้ 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๙๐ สามารถ
สร้างผลงานจากการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระได้ 
 
 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนสรุปความรู้และสร้าง
ผลงานจากการเรียนรู้ได้ 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมสร้างผลงานจาก
การเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๓๒ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด้าเนินงานกิจกรรม
สร้างผลงานจากการเรียนรู้  
นักเรียนเห็นความส้าคัญในการ
พัฒนาทักษะด้านการสร้าง 
สรรค์ผลงาน ท้าให้นักเรียน
สามารถประดิษฐ์ชิ นงานขึ นได้
ตามศักยภาพของตนเอง
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
มีความคิดริเริ่ม และ
สร้าง สรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 
 
 

๔. โครงการส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔.๓. กิจกรรมน้าเสนอ
ผลงาน 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนร้อยละ  ๙๐ น้าเสนอ
ผลงานตามล้าดับขั นตอนได้ 
 
 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีความกล้าแสดงออก 
มีความภาคภูมิใจกับผลงาน
ของตนเองและน้าเสนอ
ผลงานได้อย่างดี 
 

เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงาน 
พบว่า กิจกรรมน้าเสนอผลงาน 
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๘ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด้าเนินงานกิจกรรม
น้าเสนอผลงาน นักเรียนมี
ทักษะกล้าแสดงออกสามารถ
น้าเสนอผลงานของตนเองได้ดี 
มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
 
 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
มีความคิดริเริ่มและ
สร้าง สรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

 
 
 



กลยุทธ์ที ่๕  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 

๑. โครงการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ตามหลักสูตรของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
๑.๑ งานพัฒนาความรู้
ความสามารถของ             
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถทุกกลุม่
สาระการเรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
เกิดทักษะและสามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเอง สามารถ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และให้
เหตุผลในแตล่ะกลุ่มสาระ
ได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 

   สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงานพัฒนาความรู้
ความสามารถของกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า 
การด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิด
เป็นร้อยละ 81.๖๘   
เชิงคุณภาพ 

   จากการด้าเนินงานพัฒนาความรู้
ความสามารถของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
ซึ่งนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั ง ๘ 
กลุ่มสาระ ซึ่งมีผลท้าให้นักเรียนมีทักษะและ
ความรู้เพิ่มมากขึ น สามารถน้าความรู้มาพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่
จ้าเป็นตาม
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก้าหนด 
 
 

 

๑. โครงการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ตามหลักสูตรของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
๑.๒ กิจกรรมสอนเสริม
ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 
 
 

        
 
 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนท่ีไม่ผ่าน
การประเมินคณุภาพก่อน
เรียน – หลังเรียน ได้รับ
การสอนเสรมิ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้พื นฐาน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามรายวิชา สามารถน้า
ความรู้มาพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงานตามกิจกรรมสอน
เสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า การ
ด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ๘๐.๙๖ 

เชิงคุณภาพ 

  จากการด้าเนินงานสอนเสริมตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลังการประ เมินผลการสอบก่อน
เรียน  ส้ารวจนักเรียนที่ได้รับการสอนเสริม 
ปรับกระ บวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน และประเมินผลการสอบหลังเรียนอีก
ครั ง พบว่านักเรียนทุกคนมีความรู้พื นฐานผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามรายวิชา นักเรียนมีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดียิ่งขึ น  

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่
จ้าเป็นตาม
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก้าหนด 

 
 
 

 
 
 



กลยุทธ์ที ่๕  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ตามหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑.๓ กิจกรรมการ
แข่งขันทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม         
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ทุกกิจกรรมตามความรู้
ความสามารถ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพ 
 

เชิงปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงานตาม
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ พบว่า 
การด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์
ดี  คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๔ 

เชิงคุณภาพ 

  จากการด้าเนินงานการแข่งขันทาง
วิชาการ ครูผู้สอนได้จัดนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันทางวิชาการทั งใน
สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา นักเรียนได้แสดง
ความสามารถและร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในทุกกลุ่มรายวิชา ซึ่งมีผล
ท้าให้นักเรียนได้น้าความรู้มาพัฒนา
ตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ น  

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ้าเป็นตาม
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 

 
 
 
 
 

 

๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส้าคัญของ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๒.๑ งานส่งเสริม
สมรรถนะของผู้เรียน
ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 
 

        
 
 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนแผนกเข้มข้น                
ร้อยละ ๘๐ มีสมรรถนะในด้าน
การเรยีนตามกลุ่มสาระและ
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก้าหนด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและมี
ผลประเมินสมรรถนะของผู้เรยีน
อยู่ในเกณฑ์ดีและมีผลการเรียน
ดีขึ น 

เชิงปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงานส่งเสริม 
สมรรถนะของผู้เรียนตามตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้พบว่า การด้าเนินงาน
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อย
ละ ๘๑.๓๖ 

เชิงคุณภาพ 

 จากการด้าเนินงานส่งเสริมสมรรถนะ
ของผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
ของผู้เรียนอย่างสม่้าเสมอ ท้าให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้าน
วิชาการ และมีความรู้ความ สามารถ
ในด้านการเรียนดีขึ น 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ้าเป็นตาม
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 

ผลการประเมิน
สมรรถนะส้าคัญ
ตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
 



กลยุทธ์ที ่๕  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส้าคัญ
ของผู้เรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
๒.๒ งาน
ประเมินผลการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และ
เขียน 

 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ไดร้ับ           
การส่งเสริมในด้านการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีนสื่อ
ความ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงานประเมินผล
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน พบว่า 
การด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี 
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๒ 

เชิงคุณภาพ 

จากการด้าเนินงานประเมินผลการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน  ครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระจัดกิจกรรมประเมินผลการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนอย่างสม่้าเสมอ 
นักเรียนได้มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน สามารถน้าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ้าเป็นตาม
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 

ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส้าคัญ
ของผู้เรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
๒.๓กิจกรรม
ส่งเสริม
ความสามารถใน
การอ่าน  
 
 

        
 
 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๕ มี
ความสามารถในการอ่าน
อย่างถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนตระหนักใน
ความส้าคญัและเห็น
คุณค่าของการอ่าน และ
สามารถน้าทักษะการอ่าน
มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงานตาม  
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน 
พบว่า การด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๘ 

เชิงคุณภาพ 

จากการด้าเนินงานส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่าน ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระเห็น
ความส้าคัญจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านอย่างสม่้าเสมอ 
ท้าให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ
การอ่านได้ถูกต้องตามหลักภาษา สามารถ
น้าความรู้มาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของตนให้สูงขึ น 
 

 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ้าเป็นตาม
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 

ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 
 



กลยุทธ์ที ่๕  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส้าคัญของ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๒.๔ กิจกรรมส่งเสริม
ความ สามารถในการ
คิดวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ประสบ
ผลส้าเร็จในการฝึกคิดวิเคราะห ์
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนตระหนักในความส้าคญั
และเห็นคุณค่าของกิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ เพื่อเป็น                          
การพัฒนาการเรียนของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

เชิงปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงานตาม  
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  พบว่า การด้าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๘๑.๙๒ 
เชิงคุณภาพ 

จากการด้าเนินงานส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระเห็นความส้าคัญ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ท้าให้นักเรียนน้าทักษะการ
คิดวิเคราะห์มาใช้ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และน้ามาใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ้าเป็นตาม
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 

ผลการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๒. โครงการพัฒนา
สมรรถนะส้าคัญของ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๒.๕ กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถใน                   
การเขียน  
 
 

        
 
 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ในการเขียนของผู้เรยีน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่า
ของงานหรือกิจกรรมที่ส่งเสรมิ
ความสามารถในการเขียนของ
ผู้เรยีน ท้าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิด้านการเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 

เชิงปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงานตาม  
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถใน                   
การเขียน พบว่า การด้าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี  คิดเป็นร้อยละ 
๘๒.๑๖ 
เชิงคุณภาพ 
จากการด้าเนินงานส่งเสริมความสามารถในการ
เขียน ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระเห็นความส้าคัญใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการ
เขียน ซ่ึงนักเรียนสามารถน้าความรู้ด้านทักษะ
การเขียนที่ถกูต้องมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ้าเป็นตาม
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 

ผลการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



กลยุทธ์ที ่๕  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ในระดับ
ดีของการสอบ
ระดับชาติ 
๓.๑ กิจกรรมสอน
เสริมตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้    
 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ไดร้ับ
การพัฒนาการด้านการ
เรียนรูต้ามกลุ่มสาระเตม็
ตามศักยภาพตน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการ
เรียนรูต้ามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้                 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถน้าความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาผลการเรียน
ของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

เชิงปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงานตาม  กิจกรรม
สอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า 
การด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิด
เป็นร้อยละ ๘๐.๗๔ 

เชิงคุณภาพ 

จากการด้าเนินงานการสอนเสริมตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยใช้สื่อการสอน
อย่างหลากหลาย เอื อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ซึ่งมีผลท้าให้นักเรียนมีทักษะในการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระ และสามารถน้าความรู้
มาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ้าเป็นตาม
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

 
๓.๒ กิจกรรมติว
ความรู้ สู่ O – NET 

และ NT 

 
 

        
 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งสม่้าเสมอมี
ความพร้อมที่จะไดร้ับการ
ประเมิน 
 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความพร้อมด้าน
ทักษะความรู้ มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 

เชิงปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการด้าเนินงานตาม  กิจกรรม
ติวความรู้ สู่ O – NET และ NT พบว่า การ
ด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๘๐.๖๙ 

เชิงคุณภาพ 

จากการด้าเนินงานติวความรู้สู่     O-NET 

และ NT  ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัด
กิจกรรมติวความรู้สู่ O-NET และ NT อย่าง
สม่้าเสมอ ท้าให้นักเรียนมีความพร้อมด้าน
ทักษะความรู้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก้าหนด 

มาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ้าเป็นตาม
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 



 กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทา้งานรักการท้างานสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจรติ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ทักษะการท้างาน 
- กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กิจกรรมส่งเสริม  
การจัดท้าโครงงาน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ ๘๐ มีทักษะใน
การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนน้าความรู้จาก
การใช้ทักษะกระบวนการ
กลุ่มพัฒนาตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน
มีความรู้ความสามารถใน
การจัดท้าโครงงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะการที่
โครงงานที่มีประสิทธิภาพ 
  

 
 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๙๑.๖๐ ของ
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสามารถน้าความรู้
จากการใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่มมาพัฒนา
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนน้าความรู้จาก
การใช้ทักษะกระบวนการ
กลุ่มพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๘๘.๘๐ ของผู้เรียน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดท้าโครงงาน 
เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนมีทักษะการท้า
โครงงานที่มีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี
ทักษะในการท้างาน 
รักการท้างาน สามารถ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๑ วาง
แผนการท้างาน และ
ด้าเนินการจนส้าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมทีักษะในการทา้งานรักการท้างานสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นไดแ้ละมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการส่งเสริมการ
ท้างานและมุ่งม่ันพัฒนา
งาน 
- งานแสดงผลงาน
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามความถนัด
ของผู้เรียน 
 
 
 
 

 
 
 
เชิงปริมาณ   
   นักเรียนร้อยละ๘๐ได้
แสดง 
ผลงานทางวิชาการออกสู่
สาธารณชน 
เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนได้แสดงออกให้
บรรลุเป้าหมายในการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
และทักษะความสามารถ
ใหม่ๆ 
 
เชิงปริมาณ    
   นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
เรียนวิชาที่ตรงความรู้
ความสามารถและความ
ถนัด 
 
เชิงคุณภาพ   
    นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในวิชาที่
เรียนและสามารถ
ตอบสนองเป้าหมายของ
ตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
เชิงปริมาณ   
นักเรียนร้อยละ๘๘.๘๐ได้
แสดงออกถึงความสามารถ
ของตนเอง มี
ความสามารถแสดงผลงาน
ของตนเองและมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนได้แสดงออกให้
บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพและทักษะ
ความสามารถใหม่ๆ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ใน
การจัดการเรียนการสอนตาม
ความถนัดของผู้เรียนพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของตน 
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ความถนัดของผู้เรียนร้อยละ
๘๗.๔๗ 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความรู้ความ 
สามารถในวิชาที่เรียนและ
สามารถตอบสนองเป้าหมาย
ของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๖ผู้เรียนมี
ทักษะในการท้างาน 
รักการท้างาน สามารถ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี ที่ ๖.๒ ท้างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมทีักษะในการทา้งานรักการท้างานสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นไดแ้ละมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ สุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมนิทรรศการทาง
วิชาการ 

 
เชิงปริมาณ   
   นักเรียนร้อยละ๘๐     
แสดงผลงานทางวิชาการ
ออกสู่สาธารณชน 
 
เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนได้แสดงออกซ่ึง
ความรู้และทักษะความ 
สามารถใหม่ๆต่อสังคม
และเพ่ิมแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๗.๕๖ ได้
แสดงออกถึงความสามารถ
ทางวิชาการและทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนได้แสดงออกซ่ึง
ความรู้และทักษะ
ความสามารถใหม่ๆต่อสังคม
และเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 



กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมทีักษะในการทา้งานรักการท้างานสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นไดแ้ละมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการร่วมคิด
ร่วมท้า 
- กิจกรรมส่งเสริมการ
ท้างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส่งเสริมการท้างานใน
รูปแบบประชาธปิไตย 

 
 

 
 
เชิงปริมาณ      
  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
ท้างานร่วมกันอย่างมี
ความสุขโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนน้าความรู้จาก
การใช้ทักษะกระบวนการ
กลุ่มมาพัฒนาตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
เชิงปริมาณ    
   นักเรียนร้อยละ ๘๐เข้า
ร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย
ด้านการเลือกตั งสภา
นักเรียน  
เชิงคุณภาพ   
   นักเรียนให้ความร่วมมือ
ตามวัตถุประสงค์
ประชาธิปไตยในการ
ลงคะแนนเสียงและใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
 

 
 
เชิงปริมาณ     
นักเรียนร้อยละ ๘๕.๘๔ ให้
ความสนใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้จาก
กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนน้าความรู้จากการใช้
ทักษะกระบวนการกลุ่มมา
พัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงปริมาณ     
นักเรียนลาซาลร้อยละ ๘๘.๖๗ 
ขึ นไปให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตน ตามระบอบ
ประชาธิปไตย  
สามารถเรียนรู้การด้าเนินชีวิต 
แบบประชาธิปไตยและน้าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
เชิงคุณภาพ   
   นักเรียนให้ความร่วมมือตาม
วัตถุประสงค์ประชาธิปไตยใน
การลงคะแนนเสียงและใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
 

มาตรฐานที่ ๖ 
 ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท้างาน รักการท้างาน 
สามารถท้างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 
 ตัวบ่งชี  ๖.๓ ท้างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
 
 
 
 



   กลยุทธ์ที ่๖ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมทีักษะในการท้างานรักการท้างานสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการลูกเรียนรู้ 
ครูและพ่อแม่ช่วย
ส่งเสริม 
- กิจกรรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กิจกรรมน้าเสนอ
ประโยชน์และ
ความส้าคัญของอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เชิงปริมาณ    
   นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี 
มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถเลือกอาชีพ
ประกอบอาชีพสุจริต 
เชิงคุณภาพ    
   นักเรียนมีเจตคติที่ดีและ
สามารถเลือกประกอบ
อาชีพสุจริตได้ 
 
เชิงปริมาณ   
    นักเรียนร้อยละ ๘๐ น้า
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการ
เลือกอาชีพตามความชอบ
และความถนัด 
เชิงคุณภาพ    
    นักเรียนน้าความรู้ที่
ได้มาปรับใช้ในการเลือก
อาชีพตามความชอบและ
ความถนัด 
 
 
 

 
 
 
เชิงปริมาณ    
นักเรียนร้อยละ ๘๗.๕๖ มีเจต
คติท่ีดีและสามารถเลือก
ประกอบอาชีพสุจริตได้  
เชิงคุณภาพ    
   นักเรียนมีเจตคติที่ดีและ
สามารถเลือกประกอบอาชีพ
สุจริตได ้
 
 
เชิงปริมาณ    
   นักเรียนร้อยละ ๘๗.๔๗ น้า
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการ
เลือกอาชีพตามความชอบ
และความถนัด 
เชิงคุณภาพ    
    นักเรียนน้าความรู้ที่ได้มา
ปรับใช้ในการเลือกอาชีพตาม
ความชอบและความถนัด 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๖
 ผู้เรียนมี
ทักษะในการท้างาน 
รักการท้างาน สามารถ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี  ๖.๔ มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 



กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมทีักษะในการทา้งานรักการท้างานสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นไดแ้ละมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมแนะแนว
อาชีพ 
 
 
 

เชิงปริมาณ    
   นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้รับข้อมูลสารสนเทศด้าน
การแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ   
   นักเรียนได้รับข้อมูล
สารสนเทศด้านการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ใน
การศึกษาต่อตรงตามความรู้ 
ความสามารถและประกอบ
อาชีพได้ตรงตามสาขาที่
ตนเองถนัด และได้ศึกษาต่อ
ตรงตามความรู้
ความสามารถ และประกอบ
อาชีพได้ตรงตามสาขานั น 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๔.๖๔ ได้รับ
ความช่วยเหลือถูกวิธีตรงตาม
ความต้องการผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษาและบุคลิกภาพ
ที่ด ี
เชิงคุณภาพ   
   นักเรียนได้รับข้อมูล
สารสนเทศด้านการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใช้ใน
การศึกษาต่อตรงตามความรู้ 
ความสามารถและประกอบ
อาชีพได้ตรงตามสาขาที่ตนเอง
ถนัด และได้ศึกษาต่อตรงตาม
ความรู้ความสามารถ และ
ประกอบอาชีพได้ตรงตามสาขา
นั น 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาครูให้
ปฏิบัติงานเต็ม
ศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 

ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้และมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
เชิงคุณภาพ 
๑.ครูสามารถวิเคราะห์
สภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ท้าวิจัยในชั น
เรียนใช้ผลเป็นข้อมูลใน
การพัฒนา จัดการเรียน
การสอนสนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียนใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ
ร่วมกับสื่อเทคโนโลยี
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ 

๒.ครูสามารถวัดและ
ประเมินผล โดยเน้น
พัฒนาการ ด้วยวิธีการ
หลากหลาย ตรงตาม
เป้าหมายของกิจกรรมและ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ก้าลังความสามารถ 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๒.๖๖ ได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูสามารถน้าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 



     กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๑ กิจกรรมนิเทศครู
ให้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านวิชาการ
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
 
 
๑.๒ กิจกรรมนิเทศครู
ในการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และน้า
ผลไปพัฒนา 
 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ สามารถ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้ตรง
ตามเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
  ครูมีความรู้และสามารถน้า
ความรู้ไปจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ มีทักษะ
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและสามารถน้า
ผลไปพัฒนา 
 เชิงคุณภาพ 
  ครูสามารถน้าผลการ
วิเคราะห์มาจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมกับวัยและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 เชิงปริมาณ 
   ครูร้อยละ ๘๙.๓๘  ได้รับ
การนิเทศให้มีความรู้ความ
เข้าใจเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตร  
 เชิงคุณภาพ 
    ครูสามารถก้าหนด
เป้าหมายพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและจัดการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทาง
วิชาการและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
เชิงปริมาณ 
   ครูร้อยละ ๘๘.๔๔  ได้รับ
การนิเทศให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์
สภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
เชิงคุณภาพ    
    ครูสามารถวิเคราะห์
ผู้เรียนและใช้ผลเป็นข้อมูล
พัฒนาในการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนตามสภาพ
ความแตกต่างกัน 

ตัวบ่งชี  ๗.๑ 
ครูมีการก้าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี  ๗.๒ 
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     กลยุทธ์ที่ ๗  ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๓ กิจกรรมนิเทศ
ครูในการจัดการเรียน
การสอนโดยค้านงึถึง
ความแตกต่าง
ระหว่างบคุคล 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๔ กิจกรรมนิเทศ
ครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
๑.๕  กิจกรรมนิเทศ
ครูให้วัด -ประเมินผล 
ที่เน้นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยวิธีการ
หลากหลาย 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนโดยค้านงึถึง
ความแตกต่างของผูเ้รียน 
 
เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕ สามารถ
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
  แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นชว่ยพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้เพิ่มขึ น 
 
 
เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนร้อยละ ๘๕ มีความรู้
ความเข้าใจวธิีวัด-ประเมินผล
อย่างหลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนสามารถน้าความรู้มา
พัฒนาการวัดและประเมินผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
   ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้รับการ
นิเทศและให้ศกึษาหลักสูตรของ
สถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้
และคุณลักษณะอันพงึประสงค์
เชิงคุณภาพ 
   ครูสามารถออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ เลือกวธิีสอน สื่อ วิธี
วัดผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้าน
สติปัญญาโดยค้านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบคุคล ใหเ้กิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๗.๑๙ ศึกษา
หลักการใช้สื่อและเลือกใชไ้ด้
สอดคล้องกบัธรรมชาติของวิชา 
เชิงคุณภาพ 
  ครูใช้แหลง่เรียนรู้ สื่อ
เทคโนโลยี ตลอดจนน้าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ และปลูกจิตส้านึก
ของผู้เรียนให้เห็นคณุค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
เชิงปริมาณ                        
ครูร้อยละ ๘๘.๑๓ ได้รับความรู้
และเข้าใจวิธวีัดและประเมินผล
อย่างถูกต้อง                      
เชิงคุณภาพ                              
ครูสามารถพัฒนาเครื่องมือวัดผล
เลือกใช้วธิีประเมินผลผู้เรียน
อย่างหลากหลายให้สอดคล้องกบั
เป้าหมายและความแตกต่างของ
ผู้เรียนเพื่อแสดงถงึพัฒนาการ
ความก้าวหน้าของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี  ๗.๓ 
  ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบคุคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี  ๗.๔ 
  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกบัการน้า
บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี  ๗.๕ 
ครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุ้งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธกีารที่
หลากหลาย 
 
 

    
 



  กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๖ กิจกรรมนิเทศ
ครูในการให้ค้า 
ปรึกษาแก้ไขปัญหา
การเรียนและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
๑.๗ กิจกรรมนิเทศ
ครูให้ศึกษาวิจัย
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และน้าผลไป
ปรับการสอน 

เชิงปริมาณ 
  ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้
ความสามารถในการให้
ค้าปรึกษาและแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
  ครูสามารถช่วยเหลือผู้เรียน
ให้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างถูกต้อง       
                                         
เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕ ศึกษาวิจัย
ผู้เรียนและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่สอน 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวน 
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
สภาพผู้เรียนและบรรลุตาม
เป้าหมายพัฒนา 

เชิงปริมาณ 
   ครูร้อยละ ๘๙.๓๘ ศึกษา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลท้าให้
เข้าใจสภาพปัญหาของผู้เรียน  
เชิงคุณภาพ 
   ครูใช้ความรู้ความสามารถใน
การให้ค้าปรึกษาแนะน้า 
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องแก้ไข
ปัญหาด้านการเรียนและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนให้
ด้าเนินชีวิตในสังคมอย่างมี
คุณภาพ 
เชิงปริมาณ  
ครูร้อยละ ๘๗.๘๑  มีความรู้
ความสามารถในการศึกษาวิจัย
ผู้เรียนอย่างถูกต้อง 
 เชิงคุณภาพ                         
ครูสามารถท้าการวิจัยในชั น
เรียน 
และน้าผลเป็นข้อมูลพัฒนา
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งชี  ๗.๖ 
ครูให้ค้าแนะน้า
ค้าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั ง
ด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี  ๗.๗ 
ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการ
สอน 

 
 
 
 



   กลยุทธ์ที่ ๘  ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาวะผู้น้าการ
บริหารจัดการศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียน 
๑.๑ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพภาวะผู้น้าการ
บริหารจัดการศึกษา 
 

๑.๒ กิจกรรมวางแผน
และก้าหนดทิศทาง
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหารร้อยละ ๙๐.๐๐ 
มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น้า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
     ผู้บริหารมีวิสัยทัศนแ์ละ
ก้าหนดทิศทางเพ่ือน้ามาใช้
ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหาร  ร้อยละ 
๙๕.๖๐ มีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้น้า และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ    
    ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
และก้าหนดทิศทางเพ่ือ
น้ามาใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๘  
  ผู้บริหารปฏิบัต ิ
งานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้น้า และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๒. โครงการพัฒนาการ
บริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา 
 
 
 
๒.๑ กิจกรรมจัดระบบ
การบริหารและ
พัฒนาการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม 
๒.๒ กิจกรรมการร่วม
ก้าหนดนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และจัดการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหาร ร้อยละ 
๙๐.๐๐ใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
ผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั ง
ด้านวิชาการและการจัดการ 
เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหารมีการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา
และการการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ      

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๖.๒๐ 
มีพัฒนาการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม มาใช้ใน
การพัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาและ
การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหารมีการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา
และการการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๒ 
    ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดทั งด้านวิชาการและการ
จัดการ 
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๓. โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
๓.๑ กิจกรรมการจัดท้า
แผนพัฒนาหลักสูตรและ
คุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
๓.๒ กิจกรรมการ
จัดระบบควบคุมนโยบาย
แผนงานตามเป้าหมาย 
๓.๒ กิจกรรมการนิเทศ 
ติดตาม ก้ากับ และ
ประเมินผลการ
ด้าเนินงานและสร้าง
ขวัญก้าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารร้อยละ 

๙๐.๐๐ สามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ   
เชิงคุณภาพ   
   ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการศึกษาบรรลุตาม
เป้าหมายแผนพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน
อย่างมีคุณภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารร้อยละ 

๙๗.๔๐ สามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ   
เชิงคุณภาพ   
   ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการศึกษาบรรลุตาม
เป้าหมายแผนพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน
อย่างมีคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๓ 
   ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ 
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สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรพร้อม
รับกระจายอ้านาจและ
ร่วมพัฒนาโรงเรียน 
๔.๑ กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
มีส่วนร่วมพัฒนา
โรงเรียน 
๔.๒ กิจกรรมมอบหมาย
งานและกระจายงานเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
๔.๑ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรมี
ความสามารถและร่วม
พัฒนาโรงเรียน 
๔.๒ กิจกรรมมอบหมาย
งานและกระจายงานเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
มีการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ้านาจ 
เชิงคุณภาพ  
    สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานแบบกระจาย
อ้านาจอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหาร ร้อยละ 
๙๗.๒๐ มีการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจาย
อ้านาจ 
เชิงคุณภาพ  
    สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานแบบกระจาย
อ้านาจอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๔ 
   ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ้านาจ 

๕. โครงการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของนักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ร้อยละ ๙๐.๐๐ พึง
พอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน ร้อยละ 
๙๖.๒๐ พึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
    นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๕ 
   นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัด
การศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม 
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๖. โครงการพัฒนางาน
วิชาการและการบริหาร
จัดการศึกษา 
๖.๑ กิจกรรมให้
ค้าแนะน้าปรึกษาการ
พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการศึกษา 
๖.๒ กิจกรรมติดตาม
ก้ากับ ประเมิน และน้า
ผลไปพัฒนางานด้าน
วิชาการและการบริหาร
จัดการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหาร ร้อยละ 
๙๐.๐๐ ให้ค้าแนะน้า 
ค้าปรึกษาทางวิชาการ 
และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 
เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทและหน้าที่ใน
การให้ค้าแนะน้า ปรึกษา 
พัฒนางานด้านวิชาการ
และการจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหาร ร้อยละ ๙๖.๐๐ 
ให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 
เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทและหน้าที่ในการให้
ค้าแนะน้า ปรึกษา พัฒนา
งานด้านวิชาการและการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๖ 
    ผู้บริหารให้ค้าแนะน้า 
ค้าปรึกษาทางวิชาการ 
และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 
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๑. โครงการพัฒนาการ
ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
    คณะกรรมการ
สถานศึกษา ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก้าหนด 
เชิงคุณภาพ 
    คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีระเบียบก้าหนดไว้เป็น
อย่างมีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๕.๖๐ รู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก้าหนด 
เชิงคุณภาพ 

คณะกรรมการสถานศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก้าหนดไว้เป็นอย่างมีคุณภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๙  
   คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑ 
   คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก้าหนด 

๒. โครงการก้ากับ
ติดตาม ดูแล การ
ด้าเนินงาน 
การขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานของสถาน 
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
   คณะกรรมการ
สถานศึกษา ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
มีการก้ากับ ติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
    คณะกรรมการ
สถานศึกษาก้ากับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลส้าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
   คณะกรรมการสถานศึกษา 
ร้อยละ ๙๖.๘๐ มีการก้ากับ 
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การด้าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส้าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา
ก้ากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส้าเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๒ 
   คณะกรรมการ
สถานศึกษาก้ากับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส้าเร็จตามเป้าหมาย 
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                และเกิดประสิทธิผล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 

 เชิงปริมาณ 
    ผู้ปกครองและชุมชน  
ร้อยละ ๙๐.๐๐ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
    ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
    ผู้ปกครองและชุมชน  
ร้อยละ ๙๕.๖๐ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
    ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๓ 
   ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     กลยุทธ์ท่ี ๑๐ ส่งเสริมให้สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. งานพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
หลักสูตรท้องถิ่น 
๑.๑ กิจกรรมการ
จัดท้าโครงสร้าง
หลักสูตรให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง 
๒๕๕๑ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรมีการพัฒนาการใช้
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดี 
 
 

เชิงปริมาณ 
   หลักสูตรมีการพัฒนาและ
มีประสิทธิภาพ อยู่ในเกณฑ์
ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๗ 
 
เชิงคุณภาพ 
   ครูผู้สอนมีการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
ที่ด ี
 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตามตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  หลักสูตร
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
และ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  กลยุทธ์ท่ี ๑๐  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ   
                    ด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. งานพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
หลักสูตรท้องถิ่น 
๒.๑ งานวิเคราะห์
หลักสูตรเพื่อจัดท้า
หลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
งานวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือ
จัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับท้องถิ่นอยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๗.๓๓ 
เชิงคุณภาพ 
   มีการวิเคราะห์หลักสูตร
และพัฒนาให้หลักสูตรมี
คุณภาพและสอดคล้องกับ
หลักสูตรท้องถิ่นเป็นอย่างดี  

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตามตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  หลักสูตร
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
และ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  กลยุทธ์ท่ี ๑๐ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ 
                   ด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตร
ท้องถิ่น 
๓.๑ กิจกรรมการ
ประเมินการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระ                
การเรียนรู้ได้รับการ
ประเมินการใช้หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
 

เชิงปริมาณ 
   การประเมินการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา พบว่า 
การด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ ๙๗.๑๓ 
เชิงคุณภาพ 
   ครูได้ท้าการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับหลักสูตรอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตามตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  หลักสูตร
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
และ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

๔. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตร
ท้องถิ่น 
๔.๑ กิจกรรมนิเทศ 
ติดตาม การจัดท้า
รายวิชาพื นฐานและ
เพ่ิมเติมเป็นไป
ตามล้าดับ                
ความยากง่าย 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๑.๐๐ มี
ความรู้ความเข้าใจและรับ
นิเทศ ติดตามการจัดท้า
รายวิชาพื นฐานและ
เพ่ิมเติมเป็นไปตามล้าดับ
ความยากง่าย 
เชิงคุณภาพ 
การจัดท้ารายวิชาพื นฐาน
และเพ่ิมเติมเป็นไป
ตามล้าดับความยากง่ายมี
ประสิทธิภาพ และครู
น้าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

เชิงปริมาณ 
   ครูร้อยละ ๙๗.๔๖ มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท้ารายวิชาพื นฐานและ
เพ่ิมเติมตามล้าดับความยาก
ง่าย 
เชิงคุณภาพ 
   สถานศึกษามีรายวิชา
พื นฐานและเพ่ิมเติมที่
เหมาะสมตามล้าดับความ
ยากง่าย  

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตามตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  หลักสูตร
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
และ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ท่ี ๑๐ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตร
ท้องถิ่น 
๕.๑ งานบูรณาการ
สภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นใน
รายวิชาต่างๆ ตาม
จุดเน้นจุดเด่นของ
สถานศึกษา 
 
        
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๑.๒๐ 
ได้รับการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนตามความ
ต้องการของท้องถิ่นเป็น
รายวิชาต่างๆ ตามจุดเน้น
จุดเด่นของสถานศึกษา 
 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรยีนมีจิตส้านึกที่ดีต่อ
สถานศึกษาและท้องถิ่นของ
ตน สามารถน้าความรู้มา
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้            
ของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
   สถานศึกษามีการบูรณา
การสภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นตาม
จุดเน้นและจุดเด่นของ
สถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก คิดเป็นร้อยละ   
๙๗.๒๐ 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีความเข้าใจใน
จุดเด่นและจุดเน้นของ
สถานศึกษาและน้ามา
พัฒนาการเรียนรู้เป็นอย่างดี  
 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียน
มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  หลักสูตร
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ และ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
 

๖. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตร
ท้องถิ่น 
๖.๑ กิจกรรมนิเทศ 
ติดตาม และปรับปรุง
การจัดท้าหลักสูตร 
 
 
        
 
 
 

เชิงปริมาณ 
หลักสูตรสถานศึกษาทุกช่วง
ชั นได้รับการนิเทศ ติดตาม 
และปรับปรุงการจัดท้า
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ปีการศึกษาละ ๑ ครั ง 
 
 

เชิงคุณภาพ 
ครูน้าผลการนิเทศ ติดตาม 
การใช้หลักสูตรมาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
   ครูได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และปรับปรุงการ
จัดท้าหลักสูตร ท้าให้
หลักสูตรมีประสิทธิภาพอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ ๙๗.๒๗ 
เชิงคุณภาพ 
   ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ 
ติดตาม และน้าผลการนิเทศ
มาพัฒนาการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียน
มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  หลักสูตร
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ และ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
 

    
 
 



 กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. งานจัดรายวิชา
เพ่ิมเติมที่หลากหลาย 
๒.๑ กิจกรรมการเลือก
เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม
ตามความถนัดของ
ผู้เรียน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๗.๓๓ 
เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม
ที่หลากหลาย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการ
จัด             การเรียนรู้
ด้วยตนเองในรายวิชา
เพ่ิมเติมที่นักเรียนเลือก
เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนสามารถเลือก
เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตาม
ความถนัดของตน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๔๖ 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนสามารถเลือก
เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได้
ตามความถนัดของตน  

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

๒ .  ง านจั ด ร าย วิ ช า
เพ่ิมเติมที่หลากหลาย 
๒ . ๒  กิ จ ก ร ร ม ก า ร
จัดท้ าผลการ เรี ยนรู้
ของรายวิชาเพ่ิมเติม
ส น อ ง จุ ด เ น้ น ข อ ง
สถานศึกษา 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๑.๒๐ เลือก
จัดท้า            ผลการ
เรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม
สนองจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
ครูสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ
จัดท้าผลการเรียนรู้ใน
รายวิชาเพ่ิมเติมที่นักเรียน
เลือกเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
   ครูมีความสามารถใน
การจัดท้าผลการเรียนรู้
ของรายวิชาเพ่ิมเติมสนอง
จุดเน้นของสถานศึกษา 
อยู่ในเกณฑ์ดี  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๘ 
เชิงคุณภาพ 
   ครูสามารถจัดท้าผลการ
เรียนรู้ของรายวิชาเพ่ิมเติม 
ส น อ ง จุ ด เ น้ น ข อ ง
สถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทั กษะในการแสว งหา
ความรู้ ด้ วยตนเอง  รั ก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   
จั ด ร าย วิ ช า เ พ่ิ ม เ ติ มที่
หล ากหลาย ให้ ผู้ เ รี ยน
เ ลื อ ก เ รี ย น ต า ม              
ความถนัดความสามารถ
และความสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือสนองความ
ต้องการและความ 
ถนัดของผู้เรียน 
๓.๑ กิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนเลือกชุมนุมตาม
ความสามารถและ               
ความถนัดของตน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้รับ
ความรู้ในการจัดการเรียน
การสอนตามความถนัด
ของผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถของตนใน               
การส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ความถนัดของผู้เรียน 
 

เชิงปริมาณ 
   ผู้เรียนได้เลือกชุมนุม
ตามความสามารถและ
ความถนัดของตน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๖๗ 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการเลือกชุมนุม
ตามความสามารถและ
ความถนัดของตนได้เป็น
อย่างดีมาก  

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

๓. โครงการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือสนองความ
ต้องการและ                
ความถนัดของผู้เรียน 
๓.๒ กิจกรรมส่งเสริม
การรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ และอยู่อย่าง
พอเพียง  
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๑.๖๐ 
ได้ร่วมกิจกรรมอัน
ภาคภูมิใจในการรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตส้านึกที่ดีใน
การเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และมีอุปนิสัยพอเพียง 
 
 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนร้อยละ ๙๖.๕๓ 
ได้แสดงออกถึงการรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ และอยู่
อย่างพอเพียง 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนแสดงออกถึง
การรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และอยู่อย่างพอเพียง  

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

 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ท่ี ๑๐ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือสนองความ
ต้องการและ                
ความถนัดของผู้เรียน 
๓.๓ กิจกรรมส่งเสริม
การท้าประโยชน์เพื่อ
ชุมชนและสังคม 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๒.๔๐ 
ให้ความร่วมมือในการท้า
ประโยชน์เพื่อชุมชนและ
สังคม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตอาสา
ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักแบ่ง 
ปัน มีน ้าใจ  ท้าประโยชน์
เพ่ือชุมชนและสังคม 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนได้ร่วมท้า
ประโยชน์เพื่อชุมชนและ
สังคม คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๕๓ 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนได้ให้ความ
ร่วมมือในการท้าประโยชน์
เพ่ือชุมชนและสังคมเป็น
อย่างดี  

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

๔. โครงการจัดการ
เรียนการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
๔.๑ กิจกรรมพัฒนา
ทั กษะกา รแส ว งห า
ความรู้ด้วยตนเอง 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๗.๑๓ 
ได้พัฒนาทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะใน                                 
การแสวงหาความรู้ สนใจ
ใฝ่รู้ และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนรู้จักการ
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๖๘ 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนจ้านวนมาก
สามารถแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองและรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

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

 
 
       
 
 
 
 



กลยุทธ์ท่ี ๑๐ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการจัดการ
เรียนการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
๔.๒ กิจกรรมการ
จัดท้าโครงงาน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๙๓ ให้
ความสนใจและร่วมมือใน การ
จัดท้าโครงงาน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้
ในวิธีการท้าโครงงาน และการ
ร่วมมือกันในการท้างานเป็น
กลุ่ม และสามารถสร้างสรรค์
ผลงานได้ 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนสามารถจัดท้า
โครงงาน ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๖.๔๘ 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนเข้าใจวิธีการ
และสามารถท้าโครงงาน 
รวมทั งสามารถสร้างสรรค์
ผลงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔  สนับสนุน
ให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๔. โครงการจัดการ
เรียนการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
๔.๓ กิจกรรมส่งเสริม
กา ร เ รี ยนรู้ จ ากการ
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ใ น
สถานการณ์จริง 

เชิงปริมาณ 
นั ก เ รี ยน ร้ อ ยล ะ  ๘๗ .๐๗               
มี ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก                   
การปฏิบัติจริง 
เชิงคุณภาพ 
นั ก เ รี ยน ได้ เ รี ยนรู้ ใ นกา ร
ท้างานเป็นกลุ่ม การท้างาน
อย่างมีขั นตอน มีทักษะ การ
เรี ยนรู้ จากการปฏิบัติจริ ง 
สามารถน้าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาผลการเรียนได ้
 
 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในรายวิชาต่าง ๆ 
จากการเรียนรู้ จากการ
ปฏิบัติจริงในสถานการณ์
จ ริ ง  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 
๙๕.๖๖ 
เชิงคุณภาพ 
   นัก เรี ยนมีทักษะการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ในสถานการณ์จริ ง  น้ า
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้  และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  สนับสนุน
ให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้ลง
มือปฏิบัติ จริ งจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
กลยุทธ์ท่ี ๑๐ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการจัดการ
เรียนการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
๔.๔ กิจกรรมการวิจัย
ในชั นเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๖.๒๐ ท้าวิจัย
ในชั นเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ครูทุกคนได้เรียนรู้การท้า
วิจัยและน้าผลการวิจัยไป
พัฒนาการเรียนการสอน
อย่างมีขั นตอน 
 

เชิงปริมาณ 
   ครูสามารถท้าวิจัยในชั น
เรียน และน้าผลการวิจัยไป
ปรับพัฒนาการสอนของครู
ได้เป็นอย่างดี คิดเป็นร้อย
ละ ๙๖.๙๓ 
เชิงคุณภาพ 
   ครูมีความรู้ความสามารถ
ในการท้าการวิจัยในชั น
เรียนและน้าผลการวิจัยไป
พัฒนาการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น  

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

๕. โครงการนิเทศ               
การสอน 
๕.๑ งานสังเกต
พฤติกรรมการสอน 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
   ครูได้รับการนิเทศ และน้า
ผลการสังเกตไปปรับ
พัฒนาการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๖.๖๔ 
เชิงคุณภาพ 
   ครูได้รับการนิเทศการ
สอนโดยการสังเกต
พฤติกรรมการสอน น้าผล
การนิเทศมาปรับพัฒนาการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น  

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  นิเทศ
ภายในก้ากับ  ติดตาม
ตรวจสอบและน้าไป
ปรับปรุงการเรียน      
การสอน  อย่างสม่้าเสมอ 
 
 

 
 
 
 
 



กลยุทธ์ท่ี ๑๐ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕. โครงการนิเทศ               
การสอน 
๕.๒ กิจกรรมการนิเทศ 
ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
   ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
การปรับพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๔๖  
เชิงคุณภาพ 
   ครูมีความรู้ความเข้าใจเป็น
อย่างดีในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ  

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  นิเทศ
ภายในก้ากับ  ติดตาม
ตรวจสอบและน้าไป
ปรับปรุงการเรียน             
การสอน  อย่างสม่้าเสมอ 

๕. โครงการนิเทศ               
การสอน 
๕.๓ กิจกรรมพฒันา
และปรับปรุงการเรียน                
การสอน 
 
 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
   ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนอย่างดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ ๙๖.๘๘ 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
   ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  นิเทศ
ภายในก้ากับ  ติดตาม
ตรวจสอบและน้าไป
ปรับปรุงการเรียน             
การสอน  อย่างสม่้าเสมอ 
 
 

 

 
 
 
 
   
 
 



กลยุทธ์ท่ี ๑๐ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕. โครงการนิเทศ               
การสอน 
๕.๔ กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการสอนที่
หลากหลาย 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๙๑.๕๓ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลายและเหมาะสม
กับผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ 
ครูมีการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
อย่างสม่้าเสมอ ท้าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ น 

เชิงปริมาณ 
   ครูสามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอน
ที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ  
๙๖.๘๘ 
เชิงคุณภาพ 
   ครูสามารถจัดกระบวน การ
สอนที่หลากหลายท้าให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เป็นอย่างด ี 

มาตรฐานที่ ๑๐ผู้เรียน
มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  นิเทศ
ภายในก้ากับ  ติดตาม
ตรวจสอบและน้าไป
ปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่้าเสมอ 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



กลยุทธ์ท่ี ๑๐ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๖.๑ กิจกรรมส่งเสริม             
การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน                
ด้านวิชาการ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕.๘๐
ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้าน
วิชาการอย่างสม่้าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตส้านึกใน                    
การปฏิบัติตนเอาใจใส่ต่อ          
การเรียน และมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือในด้านวิชาการ คิด
เป็นร้อยละ ๙๖.๔๐ 
เชิงคุณภาพ 
   ครูได้จัดระบบดูช่วยเหลือ
ในด้านวิชาการแก่นักเรียน ใน
รูปแบบต่าง ๆ ท้าให้นักเรียน
มีผลการเรียนที่ดีขึ น  

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

๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๖.๒ กิจกรรมการ
ส้ารวจข้อมูลเป็น
รายบุคคล 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ข้อมูลของนักเรียนร้อยละ 
๘๖.๐๐ น้ามาใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
มีการน้าข้อมูลของนักเรียน
เป็นรายบุคคลมาใช้ใน                
การพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้ 
 

เชิงปริมาณ 
   ครูได้จัดกิจกรรมการส้ารวจ
ข้อมูลเป็นรายบุคคล ท้าให้ครู
ได้น้าข้อมูลของนักเรียนมา
ช่วยเหลือแก้ไขนักเรียน คิด
เป็นร้อยละ ๙๗.๒๘ 
เชิงคุณภาพ 
   ครูได้ท้าการส้ารวจข้อมูล
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
และน้าผลมาปรับพัฒนาการ
เรียนของนักเรียนได้เป็นอย่าง
ดี 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



กลยุทธ์ท่ี ๑๐ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๖.๓ กิจกรรมการคัด
กรองและจ้าแนก
ผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๐๐ ได้รับ
การคัดกรองและจ้าแนก
นักเรียนเป็นรายกลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้มีการแสดงออกถึง
การเป็นแบบอย่างที่ดี                    
แก่ตนเองและสมาชิกภายใน
กลุ่มของตนเพ่ิมมากขึ นและ
สามารถพัฒนาศักยภาพ               
การเรียนรู้ของตนได้ 

เชิงปริมาณ 
   ครูได้ท้าการคัดกรอง
และจ้าแนกผู้เรียนเป็นราย
กลุ่มเพ่ือจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น คิด
เป็นร้อยละ ๙๖.๓๒ 
เชิงคุณภาพ 
   ครูได้จ้าแนกผู้เรียนเป็น
รายกลุ่ม นักเรียนมีความ
ตั งใจและรับผิดชอบในการ
ท้างาน พยายามท้างาน
เป็นรายกลุ่มให้เสร็จตาม
เป้าหมายที่ตั งใจ  

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

๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๖.๔ กิจกรรมการ
ป้องกัน แก้ไข และ
พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖.๐๗ 
สามารถแก้ไขและป้องกัน 
ตลอดทั งพัฒนาการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้มีการแก้ไขและ
ป้องกัน ตลอดทั งพัฒนาใน
การเรียนรู้ สามารถน้าความรู้
มาพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 
   นักเรียนได้รับการ
ป้องกัน แก้ไข และพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ท้า
ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ด ีคิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๐๘ 
เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้รับการป้อง 
กัน แก้ไข และพัฒนาการ
เรียนรู้เป็นอย่างดี  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
     



 กลยุทธ์ที่ ๑๑  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.  โครงการ
ห้องเรียนน่าอยู่ น่า
เรียนรู้ 
๑.๑  งานจัด
ระเบียบการใช้  
อาคารสถานที่และ
ห้องประกอบ 

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

เชิงปริมาณ  
งานจัดระเบียบการใช้อาคาร
สถานที่และห้องประกอบ พบว่า มี
ผลอยู่ในเกณฑ ์ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อย
ละ ๙๓.๕๐ 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรและนักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการจัดระเบียบการใช้
อาคารสถานที่และห้องประกอบ 
ร่วมกันปฏิบัติตามระเบียบภายใน
ห้องเรียนและห้องประกอบต่างๆ
ส่งผลให้เกิดความเป็นระเบียบวินัย
รวมถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้
อาคารสถานที่ 

มาตรฐานที่ ๑๑   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาด ปลอดภัย มีสิ่ง
อ้านวยความสะดวก
พอเพียง  อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพ แวดล้อม
ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้
ส้าหรับผู้เรียน 

๑.๒งานจัดซื อ
ครุภัณฑ์ สนับสนุน
การจัดการ 
เรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีวัสดุ 
อุปกรณ์และสิ่งอ้านวยความ
สะดวกเพียงพอต่อความ
ต้องการเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
เชิงคุณภาพ 
ทุกห้องเรียน ทุกห้อง
ประกอบ  มีวัสดุ อุปกรณ์
และสิ่งอ้านวยความสะดวก
เพียงพอเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ  
งานจัดซื อครุภัณฑ์  สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้พบว่า มีผลอยู่ใน
เกณฑ ์ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๓๖ 
เชิงคุณภาพ 
มีครุภัณฑ์และสื่ออุปกรณ์ในการ
เรียนการสอน เป็นสิ่งส้าคัญที่จะ
ส่งผลให้กระบวนการเรียนการสอน
ประสบผลส้าเร็จ สื่อการเรียนการ
สอนมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับการน้าไปใช้เพื่อประโยชน์ใน
การเรียนการสอนและเพียงพอต่อ
การใช้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของบุคลากร 

 

 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๑๑  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๓  งานรักษาความ
สะอาด / ความ
ปลอดภัยใน  
โรงเรียน 

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 ๙๔.๒๖ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนให้ความร่วมมือในการ
รักษาความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน นักเรียนได้ร่วมกัน
ปฏิบัติตามหน้าที่เวรประจ้าวัน
และการพัฒนาสภาพภายใน
บริเวณอาคารเรียนและส่งผลให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบที่ดี
ต่อการรักษาความสะอาดส่งผล
ให้เกิดความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๑   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาด ปลอดภัย มี
สิ่งอ้านวยความ
สะดวกพอเพียง  อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพ แวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้
ส้าหรับผู้เรียน 

๑.๔ งานอบรมการใช้ 
ดูแลอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย 
 

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 มผีลอยูใ่น
เกณฑ์ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๑๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี 
นักเรียนมีความรู้ในการป้องกัน
อัคคีภัยเบื องต้นในลักษณะตา่งๆ 
ซึ่งท้าให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ การป้องกันอัคคภีัย
สามารถช่วยเหลือ แนะนา้
วิธีการใช้อุปกรณ์น้าไปปฏิบัติใช้
ในชีวิตประจ้าวนัได้ถูกต้อง    

 

     
 



กลยุทธ์ที่ ๑๑  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.๕ งาน
ส้ารวจอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย 
ประปา ไฟฟา้
ตามจุดต่าง ๆ 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละ ๘๕ มีเครื่องป้องกันอัคคีภัย
และสามารถใช้ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ    
เชิงคุณภาพ  
ครู นักเรียน และบุคลากร     ฝา่ย
ต่าง ๆ มีความอบอุ่นใจ ปลอดภยั 
และสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยได้  อย่างมีประสทิธิภาพ 

เชิงปริมาณ  
งานส้ารวจอุปกรณ์ป้องกนัอัคคีภัยตามจุด
ต่างๆ พบว่า มีผลอยู่ในเกณฑ์ ดีเย่ียม คิด
เป็นร้อยละ ๙๔.๓๔ 
เชิงคุณภาพ 
งานส้ารวจอุปกรณ์ป้องกนัอัคคีภัยที่ได้
ก้าหนดไว้ในจุดต่างๆมีการจัดความพร้อม
ของอปุกรณ์พรอ้มทั งมีการติดป้ายวิธีการใช้
อุปกรณป์้องกันอคัคีภัย หากมีการเกิดภัย
บุคคลากรและนักเรียนก็จะสามารถใช้
อุปกรณป์้องกันอคัคีภัยได้อย่างถกูต้องและ
ถูกวธิ ี

มาตรฐานที่ ๑๑   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑  
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาด ปลอดภัย มี
สิ่งอ้านวยความ
สะดวกพอเพียง  อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพ แวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้
ส้าหรับผู้เรียน 

๑.๖ กิจกรรม
ฝึกซ้อมป้องกัน
ภัยทาง
ธรรมชาต ิ
 

เชิงปริมาณ   
ร้อยละ ๘๕  ของสถานศึกษา   มี
การฝึกซ้อมป้องกันภัยทางธรรมชาติ
ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง  และผู้อื่น 
เชิงคุณภาพ   
สถานศึกษามีการฝึกซ้อมป้องกัน
ภัยทางธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือตนเองและ
ผู้อื่น 

เชิงปริมาณ  
กิจกรรมฝึกซ้อมป้องกันภัยทางธรรมชาติ 
พบว่า มผีลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อย
ละ ๙๔.๖๘ 
เชิงคุณภาพ 
ฝ่ายอาคารสถานที่ไดน้้านโยบายของ
โรงเรียนมาปรบัใช้ในเร่ืองของความ
ปลอดภัยของบุคคลากรและนักเรียน จัดให้
มีการฝึกซ้อมป้องกันภัยทางธรรมชาติ เชน่ 
การเกิดแผ่นดินไหว  

 

๑.๗ งาน
ส้ารวจ ตรวจ
ซ่อมบ้ารุงวัสดุ
อุปกรณ์ 
ภายใน
ห้องเรียน ห้อง
ประกอบ 

เชิงปริมาณ   
วัสดุ อุปกรณ์ร้อยละ ๘๕ ภายใน
ห้องเรียนและห้องประกอบสามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา 
เชิงคุณภาพ   
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
ห้องเรียนและห้องประกอบมีความ
มั่นคงแข็งแรงอยู่ในสภาพ ใชง้านได้
ดีและปลอดภัย 

เชิงปริมาณ  
งานส้ารวจตรวจซ่อมบ้ารุงวัสดุอปุกรณ์
ภายในห้องเรียนห้องประกอบ  พบว่า มีผล
อยู่ในเกณฑ์ ดเีย่ียม คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๐ 
เชิงคุณภาพ 
ส้ารวจซ่อมบ้ารุงวัสดุอุปกรณ์ภายใน
ห้องเรียนห้องประกอบ ได้จัดใหมี้การ 
ส้ารวจอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม
ต่อการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป  
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการ
เสริมสร้าง
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 
๒.๑ งานรณรงค์
การใช้ห้องน ้าถูก
สุขลักษณะ 
 

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 
๙๓.๗๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามวิธีการใช้ห้องสุขาให้
ถูกต้องส่งผลให้นักเรียนมีความ
ตระหนักท่ีดีถึงการรักษาความ
สะอาดและการพัฒนาคุณภาพ
ทางด้านสุขอนามัย 

มาตรฐานที่ ๑๑   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ จัด
โครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

๒.๒ งานก้าจัด
ยุงลาย 

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

เชิงปริมาณ  
งานก้าจัดยุงลาย   พบว่า มีผล
อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อย
ละ ๙๓.๖๒ 
เชิงคุณภาพ 
ห้องเรียน ห้องประกอบ และ
บริเวณต่างๆที่อยู่ใกล้บริเวณ
แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย 
ปราศจากยุงลาย  มีความ
ปลอดภัยและเอื อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒.๓ งานปรับปรุง
สวนหย่อม  และ
ศาลาพักผ่อน 

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  
งานปรับปรุงสวนหย่อมและศาลา
พักผ่อน พบว่า มีผลอยู่ในเกณฑ์ดี
เยี่ยม คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๔.๕๘ 
เชิงคุณภาพ 
สภาพบรรยากาศโดยทั่วไปรอบ
อาคารเรียน ร่มรื่น สวยงาม และ
ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
นักเรียน เอื อประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน ท้าให้มี
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มาตรฐานที่ ๑๑   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ จัด
โครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

๓. งานจัดซื อ
หนังสือสื่อ
เทคโนโลยี 

เชิงปริมาณ  
มีการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้เรียนร้อยละ 
๘๕ สามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว  
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรต่าง ๆ สามารถใช้
สื่อ ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ทันสมัย มีการให้บริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอื อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม 

เชิงปริมาณ  
งานจัดซื อหนังสือสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความหลากหลาย
และทันสมัยพบว่า มีผลอยู่ใน
เกณฑ ์ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
๙๘.๔๐ 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรและนักเรียนมีการ
ตอบสนองการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ดี มีความเหมาะสม 
สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่าง
รวดเร็ว ห้องสมุดมีบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้อย่าง
เหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๑๑   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๓ 
จัดห้องสมุดที่ให้บริการ
สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการส่งเสริม
การอ่าน 
๔.๑ กิจกรรมวันสุนทร
ภู่ 
๔.๒ กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 
๔.๓ กิจกรรมวันแม่ 
๔.๔ กิจกรรมย้า
ส้านวนไทย 
๔.๕ กิจกรรม
สารานุกรมไทย 
พจนานุกรมไทยน่ารู้ 
๔.๖ กิจกรรมเล่มนี ซิ
น่าอ่าน 
๔.๗ กิจกรรมสู่โลก
ออนไลน์ห้องสมุด ICT 
๔.๘ กิจกรรมจัดบอร์ด
ความรู้ต่างๆ 
๔.๙ กิจกรรมตอบ
ค้าถามประจ้าเดือน 
๔.๑๐ งานซ่อมบ้ารุง
หนังสือ 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนได้
ใช้บริการห้องสมุดและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่ห้องสมุด
ได้จัดขึ น มีหนังสือ สื่อ 
เทคโนโลยีเพียงพอ 
ส้าหรับผู้เรียนมากขึ นท้า
ให้ผู้เรียนที่มาใช้บริการมี
นิสัยรักการอ่าน รู้จักการ
บันทึกการอ่าน และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านที่ห้องสมุดได้จัด 
ห้องสมุดมีหนังสือ สื่อ 
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
ทันสมัย เนื อหา
หลากหลาย ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

เชิงปริมาณ  
โครงการส่งเสริมการอ่าน ท้า
ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
เพ่ิมมากขึ น รู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถน้าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ได้ พบว่า มีผลอยู่ในเกณฑ์ ดี
เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๘ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนที่มาใช้บริการมีความ
พึงพอใจในบริการที่ห้องสมุด 
ทั งดา้นหนังสือ สิ่งพิมพ์ และ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
ห้องสมุดได้จัดท้าขึ น และยังมี
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รู้จักมีวิจารณญาณใน
การเลือกอ่านหนังสือ หรือ 
สื่อต่างๆอีกด้วย 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
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๑.โครงการจัดท้า
แผนพัฒนาโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 

๑. บุคลากร ร้อยละ ๙๐ ให้
ความร่วมมือในการจัดท้า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มี
ความถูกต้อง ชัดเจน บุคลากร
สามารถปฏิบัติตามแผนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 

๑. บุคลากร ร้อยละ ๙๓.๑๒ 
ให้ความร่วมมือในการจัดท้า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
  

เชิงคุณภาพ 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มี
ความถูกต้อง ชัดเจน บุคลากร
สามารถปฏิบัติตามแผนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒  
ตัวบ่งชี  ๑๒.๑  
ตัวบ่งชี  ๑๒.๒ 

งานจัดท้าแผนปฏบิัติ
งานประจ้าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

เชิงปริมาณ  
บุคลากรร้อยละ ๙๐ ให้ความ
ร่วมมือในการจัดท้ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ  
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๕๘  มีความถูก
ต้อง ชัดเจน บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติตามแผนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ  
บุคลากรร้อยละ ๙๓.๔๘ ให้
ความร่วมมือในการจัดท้า
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ  
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๕๘  มีความถูก
ต้อง ชัดเจน บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติตามแผนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒  
ตัวบ่งชี  ๑๒.๑  
ตัวบ่งชี  ๑๒.๒ 
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เป้าหมาย 
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โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และธุรการ 
– การเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
 ๑. บุคลากรครูทุกฝ่าย
สามารถใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ     
๑. บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ
น้าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๒.บุคลากรทุกฝ่ายสามารถใช้
สารสนเทศเป็นรวบรวมข้อมูล
เพ่ือการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพสถานศึกษา 
๓. บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ
ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วนและ
ทันสมัย 

เชิงปริมาณ 
 ๑. บุคลากรครูทุกฝ่ายร้อยละ 
๙๖.๐๑ สามารถใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ     
๑. บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ
น้าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๒.บุคลากรทุกฝ่ายสามารถใช้
สารสนเทศเป็นรวบรวมข้อมูล
เพ่ือการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพสถานศึกษา 
๓. บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ
ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วนและ
ทันสมัย 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๒.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       กลยุทธ์ที่ ๑๒  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายในและการ
ประเมินภายนอกรอบ ๔ 

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

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลาการครูร้อยละ 
๙๑.๖๗ มีความสามารถ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ได ้
เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรครูมีความรู้ความ
เข้าในการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
 ๒. บุคลากรครูเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพจากหน่วยงาน
ภายนอก 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๒.๔ – ๑๒.๕ 

งานติดตามตรวจสอบการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  
บุคลากรร้อยละ ๘๕ ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็น
อย่างดี 
 เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนลาซาล ได้รับการ
ตรวจรับรองคุณภาพทางการ
ศึกษา ทุกมาตรฐานตัวบ่งชี 
ในระดับ  ดี – ดีมาก 
 
 

 เชิงปริมาณ  
บุคลากรร้อยละ ๙๒.๐๓  
ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติ 
งานเป็นอย่างดี 
 เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนลาซาล ได้รับการ
ตรวจรับรองคุณภาพ
ทางการศึกษา 
ทุกมาตรฐานตัวบ่งชี ใน
ระดับดี – ดีมาก 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๒.๔ – ๑๒.๕ 

 
 
 
 
 



      กลยุทธ์ที่ ๑๒  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

งานวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ
เพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนทุกคนได้รับการวัด 
และประเมินผล ตาม
มาตรฐานการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความพร้อม
ทางการเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจ และผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษาในด้านต่างๆ 
๒. นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านการอ่านคิด
วิเคราะห์ฯ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และการ
ประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียน สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก้าหนด นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่
ในเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก้าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนทุกคนได้รับการวัด 
และประเมินผล ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความพร้อม
ทางการเรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจ และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา
ในด้านต่างๆ 
๒. นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน และ
การประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียน สูงกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก้าหนด  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก้าหนด 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๒.๔-๑๒.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 กลยุทธ์ที่ ๑๒  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๘. โครงการรายงาน
ประสิทธิผลของโรงเรียน 
-จัดท้ารายงานประจ้าปี 

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรครู ร้อยละ ๘๕ มี
ผลสัมฤทธิ์การประเมิน
คุณภาพงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี  
เชิงคุณภาพ     
๑. บุคลากรทุกฝ่ายได้รับการ
ประเมินคุณภาพของการ
ด้าเนินงานภายในฝ่าย 
๒. บุคลากรทุกฝ่ายได้ประเมิน
คุณภาพงาน โครงการ และ
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาต่อไป 
๓. บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกมาตรฐาน 

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรครู ร้อยละ 
๙๖.๓๘ สามารถ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี  
เชิงคุณภาพ     
๑. บุคลากรทุกฝ่ายได้รับ
การประเมินคุณภาพของ
การด้าเนินงานภายในฝ่าย 
๒. บุคลากรทุกฝ่ายได้
ประเมินคุณภาพงาน 
โครงการ และกิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนาต่อไป 
๓. บุคลากรทุกฝ่าย
สามารถปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายของโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพทุก
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๒.๖ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๕.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กลยุทธ์ที่ ๑๓  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน
และพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
๑.๑ งานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 
 
๑.๒ กิจกรรมทัศน
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓ กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้เรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพจากการ
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และน้าไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้จาก
ภายนอกสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้เพ่ิมเติมจาก
การเรียนรู้ในต้าราและได้รับ
ประสบการณ์ตรง สามารถน้า
ความรู้มาใช้ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย 
ท้าให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
อย่างเต็มตามศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ  ๙๓.๒๘ ได้
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจาก
การส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และน้าไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๓.๓๖ มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
จากภายนอกสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้เพ่ิมเติมจาก
การเรียนรู้ในต้าราและได้รับ
ประสบการณ์ตรง สามารถน้า
ความรู้มาใช้ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ  ๙๓.๒๘   
สามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
อย่างหลากหลาย ท้าให้นักเรียน
ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี  ๑๓.๑ 

มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั ง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

      
 
 
 



   กลยุทธ์ที่ ๑๓  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการสาน
ความรู้ระหว่าง
โรงเรียน บ้าน และ
ชุมชน 
๒.๑ กิจกรรมวันสื่อ
สัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 
 
 
๒.๒ กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้โดยใช้                    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
๒.๓ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างชุมชนและ
โรงเรียนโดยกิจกรรม
และสื่อเทคโนโลยี  
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์บ้าน
และโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีและร่วม
กิจกรรมกับทางโรงเรียนเป็น
อย่างดี 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
แสวงหาความรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน้าความรู้ที่ได้รับ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างชุมชนและ
โรงเรียนโดยกิจกรรมและสื่อ
เทคโนโลยี 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน้าความรู้ที่มีมาใช้
ในการเรียนและใช้ประโยชน์
ได้อย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ  ๙๓.๔๔  
เข้าร่วมกิจกรรมวันสื่อ
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีและร่วม
กิจกรรมกับทางโรงเรียน
เป็นอย่างดี 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ    ๙๓.๔๔
แสวงหาความรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน้าความรู้ที่ได้รับ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ  ๙๓.๕๒ 
เข้าร่วมกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
ชุมชนและโรงเรียนโดย
กิจกรรมและสื่อเทคโนโลยี 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน้าความรู้ที่มีมาใช้
ในการเรียนและใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ 
 

 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี  ๑๓.๒ 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
 



     กลยุทธ์ที่ ๑๔  ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก้าหนดขึ น 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการอบรม
ปลูกฝังวสิัยทัศน์ 
และปรัชญาของ
โรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๐ ขึ น
ไป ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
ความรู้ความสามารถ  
๒.นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนลาซาลทุกคนสามารถ
น้าความรู้ทีไ่ด้รับสู่ความเปน็เลิศ 
สามารถแสดงผลงานเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
๒. นักเรียนลาซาลทุกคนมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
วิสัยทัศน์และปรชัญาของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๑.๓๗ ได้รับการพฒันา
ศักยภาพตามความรู้
ความสามารถ   
๒. นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม  
เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนลาซาลทุกคน 
สามารถนา้ความรู้ทีไ่ด้รับสู่
ความเป็นเลิศ สามารถแสดง
ผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
๒. นักเรียนลาซาลทุกคนมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
วิสัยทัศน์และปรชัญาของ
โรงเรียน 

 
มาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑๔   
ตัวบ่งชี ท่ี ๑๔.๑ 

๒. โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๐ ขึ น
ไป ได้รับการอบรมความรู้เรื่องยา
เสพติด  
๒. โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมความ
ปลอดภัยและจัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านสิ่งเสพติด 
๓. โรงเรียนได้คัดกรองนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจ
ปัสสาวะ 
เชิงคุณภาพ  
๑.นักเรียนลาซาล รู้จักหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงจากสิ่ง
เสพติด สามารถน้าความรู้ที่ได้รบั
ไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นได ้

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนลาซาลร้อยละ 
๙๑.๗๙ ได้รับการอบรมความรู้
เร่ืองยาเสพติด  
๒.โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมความ
ปลอดภัยและจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพตดิ 
๓.โรงเรียนได้คัดกรองนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจ
ปัสสาวะ 
เชิงคุณภาพ  
๑.นักเรียนลาซาลรู้จักหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงจากสิ่ง
เสพติด สามารถน้าความรู้ที่
ได้รับไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นได ้

มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑๔   
ตัวบ่งชี ท่ี ๑๔.๒ 

 



      กลยุทธ์ที่ ๑๔  ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก้าหนดขึ น 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการ
ปลูกฝังวสิัยทัศน์ 
และปรัชญาของ
โรงเรียน 
 
๔. โครงการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนลาซาล     รอ้ย
ละ ๙๐ ขึ นไป ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการที่จัดท้าขึ น 
- นักเรียนให้ความร่วมมือ ในการ
ด้าเนินงานตามโครงการกิจกรรม
ที่ก้าหนด 
- โครงการบรรลุผลตามเปา้หมาย 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนลาซาลทุกคนสามารถ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ปรชัญา ของ
โรงเรียนได้เปน็อย่างดี  
- นักเรียนลาซาลทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยความตั งใจ  
- นักเรียนลาซาลรู้และเข้าใจเรื่อง
โทษของยาเสพติดเป็นอย่างดี 
- นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยง 
ห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
- นักเรียนร่วมเดินรณรงค์ต่อต้าน 
เผยแพร่โทษของยาเสพติด  
- นักเรียนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพตดิ
ทุกชนิด 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๑.๓๗  
มีคุณลักษณะปฏบิัติตนตามวสิัยทัศน์ 
และปรัชญาของโรงเรียน 
๒. นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๑.๗๙ 
ได้รับความรู้ และมีส่วนร่วม ในการ
รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ทั งใน
และนอกสถานศึกษาโดยมีชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วม 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนลาซาลทุกคนสามารถ
ปฏบิัติตามวิสัยทัศน์ ปรชัญา ของ
โรงเรียนได้เปน็อย่างดี  
- นักเรียนลาซาลทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยความตั งใจ  
- นักเรียนลาซาลรู้และเข้าใจเรื่องโทษ
ของยาเสพติดเป็นอย่างด ี
- นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยง ห่างไกล
จากสิ่งเสพติด 
- นักเรียนร่วมเดินรณรงค์ต่อต้าน 
เผยแพร่โทษของยาเสพติด  
- นักเรียนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพตดิทุก
ชนิด 

 
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๔  
ตัวบ่งชี ที่ ๑๔.๑ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๔.๒ 

 

 

 

 

 

 

 



    กลยุทธ์ที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา 
             ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
สถานศึกษาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
๑.๑ กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน
ในด้านการคิด
วิเคราะห์ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 9๐  เข้าร่วม
กิจกรรมและมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์อย่างหลากหลาย ซึ่งมี
ผลท าให้นักเรียนได้พัฒนาการ
เรียนรู้ มีทักษะการคิดอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
   จากการด าเนนิงานจัดการเรียน
การสอนในด้านการคิดวิเคราะห์ 
นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างหลากหลาย สามารถน า
ความรู้มาพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ด้านการคิดอย่างเต็มตามศักยภาพ 
เชิงคุณภาพ 
   สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
จัดการเรียนการสอนในดา้นการคิด
วิเคราะห์ พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเปน็
ร้อยละ ๙๓.84 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน้ แนว
ทางการปฏิรปูการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรม
เพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๑.๒ กิจกรรมพัฒนา          
การเรียนของนักเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 9๐ เข้าร่วม
กิจกรรมพิเศษอย่างหลาก 
หลาย 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ 
สามารถน าความรู้มาพัฒนาผล
การเรียนของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
   จากการด าเนนิงานพัฒนาการ
เรียนของนักเรียน ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ
ของนักเรียน ซึ่งมีผลท าให้นักเรียน
สามารถน าทักษะความรู้มาพฒันา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนให้ดี
ยิ่งขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
   สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมพัฒนาการเรียนของ
นักเรียน พบว่า การด าเนนิงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเปน็
ร้อยละ ๙๓.92 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน้ แนว
ทางการปฏิรปูการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
จัดโครงการ กิจกรรม
เพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    



 กลยุทธ์ที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา 
         ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

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 สามารถปฏิบัติ
ในการอยู่ค่ายได้อย่าง
ถูกต้อง และน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

เชิงปริมาณ 
   จากการด าเนินงาน
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
นักเรียนได้รับการอบรมให้
ความรู้ด้านคุณธรรมการอยู่
ร่วมกันอย่างดี ซึ่งมผีลท าให้
นักเรียนปรับตัวและอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างเป็น
อย่างดี 
เชิงคุณภาพ 
   สัมฤทธิ์ผลของการด าเนิน 
งานตามกิจกรรมค่าย
คุณธรรม พบว่าการ
ด าเนินงานมีผล สัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี  คิดเป็น ร้อยละ 
๙4.24 
 

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

๒.๒ กิจกรรมให้ความรู้
ทางศาสนา 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 9๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ทาง
ศาสนา  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะความรู้ใน
หลักธรรมค าสอนสามารถ
น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

เชิงปริมาณ 
   จากการด าเนินงาน
กิจกรรมให้ความรู้ทาง
ศาสนา นักเรียนได้รับการ
อบรมปลูกฝังหลักธรรม ค า
สอนอย่างถูกต้องสม่ าเสมอ 
นักเรียนน าหลักธรรม ค า
สอนไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
   สัมฤทธิ์ผลของการด าเนิน 
งานตามกิจกรรมฟังเทศน์  
ฟังธรรม พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี  คิดเป็นร้อยละ 
๙๓.92 
 

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

 
    
 



 กลยุทธ์ที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา 
         ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
๓.๑ กิจกรรมต่อต้าน
ยาเสพติด 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 90  เข้า
ร่วมกิจกรรมต่อต้านยา
เสพติด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนน าความรู้โทษ
ของ     ยาเสพติดมาใช้
ในการป้องกันตนเองให้
ห่างไกลยาเสพติด 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
   จากการด าเนินงานกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด นักเรียน
ได้รับความรู้โทษพิษภัยของยา
เสพติดอย่างถูกต้องสม่ าเสมอ 
ซึ่งท า ให้นักเรียนน าความรู้
โทษของยาเสพติดมาใช้ในการ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 
เชิงคุณภาพ 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด พบว่าการ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ     
๙๓.84 

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

๓.๒ กิจกรรมร่ วม
ขจัด   ยาเสพติดกับ
ชุมชน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 90  เข้า
ร่วมกิจกรรมร่วมขจัดยา
เสพติดกับชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้โทษ
ของ            พิษภัยยา
เสพติด สามารถน า
ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันตนเองและชุมชน
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
   จากการด าเนินงานกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด นักเรียน
ได้รับความรู้โทษพิษภัยของยา
เสพติดอย่างถูกต้องสม่ าเสมอ 
ซึ่งท า ให้นักเรียนน าความรู้
โทษของยาเสพติดมาใช้ในการ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 
เชิงคุณภาพ 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด พบว่าการ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ     
๙๓.44 
 
 
 

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

  
 
  



    กลยุทธ์ที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา 
            ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการวางแผนชีวิต
สู่ความพอเพียง 
๔.๑ กิจกรรมออมทรัพย์ 
 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ 9๐ รู้จักใช้
จ่ายเงินอย่างประหยัดและ
ออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความรู้ในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการ
วางแผนชีวิตสู่ความ
พอเพียงได้ 

เชิงปริมาณ 
   จากการด าเนินกิจกรรม
ออมทรัพย์ นักเรียนได้รับการ
อบรมปลูกฝังให้เห็นคุณค่า
ของการใช้เงินอย่างประหยัด 
คุ้มค่า รู้จักออมทรัพย์ไว้ใช้
จ่ายในยามจ าเป็น ซึ่ง
นักเรียนสามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการวางแผนชีวิตสู่ความ
พอเพียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมออม
ทรัพย์ พบว่า การด าเนินงาน
มีผลสัมฤทธ์ิอยู่ในเกณฑ์ดี คิด
เป็นร้อยละ 94.24 
 
 

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

๔.๒ กิจกรรมการด าเนิน
ชีวิตตามวิถีไทย 
 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ 9๐ เข้าร่วม
กิจกรรมการด าเนินชีวิต
ตามวิถีไทยอย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการด าเนินวิถีชีวิต
พอเพียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
   จากการด าเนินงาน
กิจกรรมการด าเนินชีวิตตาม
วิถีไทย นักเรียนได้รับการ
อบรมปลูกฝังทักษะการ
ด าเนินชีวิตตามวิถีไทย และ
ร่วมสืบสานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
น าความรู้มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามวิถีไทย พบว่า 
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์
อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
94.24 

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

 
     
 



กลยุทธ์ที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษา 
         ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕. โครงการติดตาม
ผลการด าเนินงาน
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนตาม
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
- งานติดตามผลการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนในทุกระดับชั้น
เรียน 
 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาร้อยละ 9๐ มีการ
ติดตามผลการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
มีการติดตามงานติดตามผล
การจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
ในทุกระดับชั้น 

เชิงปริมาณ 
   จากการด าเนินงานติดตาม
ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนในทุกระดับชั้น พบว่า 
มี ก า ร ติ ด ต า ม ง า น อ ย่ า ง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
   สัมฤทธิ์ผลของการด าเนิน 
งานตามงานติดตามผลการจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในทุก
ระดับชั้นเรียน พบว่า                
การด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
94.40 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น
บรรลุเป้าหมาย 

- งานติดตาม/
ประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน  
 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาร้อยละ 9๐ มีการ
ติดตาม/ประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
มีการติดตามงานติดตาม/
ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ใน
ทุกระดับชั้น 

เชิงปริมาณ 
   จากการงานติดตาม/
ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 
พบว่า มีการติดตามงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนืองและสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
   สัมฤทธิ์ผลของการด าเนิน 
งานตามงานติดตาม/ประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน พบว่า การ
ด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
94.16 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ 
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น
บรรลุเป้าหมาย 

     
 



กลยุทธ์ที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา 
        ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- งานติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียน 
 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาร้อยละ 90 มี
การติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
มีการติดตามงานติดตาม
และประเมินผลผู้เรียนใน
ทุกระดับชั้น 

เชิงปริมาณ 
   จากการงานติดตามและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อ
เนืองและสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
   สัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินงานตามงานติดตาม
และประเมินผลผู้เรียน 
พบว่า การด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิด
เป็นร้อยละ 94.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

      



  กลยุทธ์ที่  ๑๖  พัฒนาศักยภาพการเป็นครูที่ดีตามค้าแนะน้าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการฟื้นฟู
จิตใจครูและนักเรียน
คาทอลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ กิจกรรม 
ส่งเสริมความเชื่อ 
ความศรัทธา ความรู้ 
และการเตรียมตัว
เพ่ือรับศีลศักดิ์สิทธิ์   
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก
ร้อยละ ๙๐  มีจิตส้านึกท่ีดี
ในการปฏิบัติตนเป็นคริสต
ชนที่ดี 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก
ได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจ ได้
ตระหนักและไตร่ตรองถึง
ความเชื่อที่แท้จริงในการ
เป็นคริตชนที่ดี 
 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๙๐ ได้รับการเตรียมตัวที่ดี
เพ่ือรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความเชื่อ ความ
ศรัทธา ความรู้ในการรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรครูและนักเรียน 
คาทอลิกได้ร่วมพิธีมิสซา
ขอบพระคุณทุกเดือน เพ่ือ
ส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา 
พบว่า การด้าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๕ 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูและนักเรียน
คาทอลิก ได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจ 
และตระหนักถึงความเชื่อที่
แท้จริงในการเป็น ครสิตชนที่ดี 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิก ได้รับศีลก้าลัง
และศีลมหาสนิท พบว่า การ
ด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๖๐ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียน มีความเชื่อ ความศรัทธา 
ความรู้และได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ 

มาตรฐานที่ ๑๖  การเป็น
ครูที่ดีตามค้าแนะน้าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ     
ลาซาล 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๑  ครูและ
นักเรียนคาทอลิกได้รับการ
ส่งเสริมกิจศรัทธาอย่าง
สม่้าเสมอ 
 

๒.โครงการพัฒนาครู
ค้าสอนจัดท้าสื่อการ
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูค้าสอนร้อยละ ๘๕  มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท้าสื่อ
การสอนค้าสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
ครูค้าสอน มีสื่อการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพในการจัด
กระบวน  

เชิงปริมาณ 
ครูค้าสอน ได้รับการอบรมเรื่อง
การท้าสื่อการสอนทางคริสต์ ณ 
ศูนย์ค้าสอนคาทอลิก พบว่าการ
ด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๘๘.๘๐ 
  

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูที่ดีตามค้าแนะน้าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ      
ลาซาล 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๒  ครูสอนค้า
สอนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการท้าสื่อการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

        



    กลยุทธ์ที่  ๑๖  พัฒนาศักยภาพการเป็นครูที่ดีตามค้าแนะน้าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 
 
 
 
๒.๑ งานสอนค้าสอน 
 
 
 
 
 
 
 

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

เชิงคุณภาพ 
ครูค้าสอน มีความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท้าสื่อการสอนค้า
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนคาทอลิก ได้เรียนค้า
สอนตั งแต่เวลา ๗.๔๕-๘.๑๕ 
น. ทุกวันพบว่าการ
ด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ
๙๐.๒๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนคาทอลิกได้เรียนค้า
สอนและร่วมกิจกรรม
คาทอลิก 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. โครงการส่งเสริม
กระแสเรียก 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕  
ส่งเสริมกระแสเรียกการเป็น
นักบวช พระสงฆ์ และการ
เป็น คริสตชนที่ดี 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีส่วนในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคล
ในการปฏิบัติศาสนกิจใน
ศาสนาที่ตนเองนับถือให้มี
ความเชื่อความศรัทธา เป็น
พุทธศาสนิกชนและคริสต
ชนที่ดีตลอดไป 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก ได้
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม 
พบว่าการด้าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็น ร้อยละ ๘๙.๖๐ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียน ส่งเสริม
กระแสเรียกการเป็นนักบวช 
พระสงฆ์ และการเป็น คริสต
ชนที่ดี 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็นครูที่
ดีตามค้าแนะน้าของท่าน
นักบุญยวง เดอ     ลาซาล 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๓ สถานศึกษาให้
การส่งเสริมและสนับสนุน
กระแสเรียกการเป็นนักบวช 
 
 



     กลยุทธ์ที่  ๑๖  พัฒนาศักยภาพการเป็นครูที่ดีตามค้าแนะน้าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน
คาทอลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑ กิจกรรม  
บรรยากาศแห่ง
ความรักและรับใช้ 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ให้ความช่วยเหลือและ
บ้าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง
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  วัดนักบุญ 
เปโตร จ.นครปฐม ครูและ
นักเรียน ได้เข้าใจในหลัก
คุณธรรมของการ รักและรับ
ใช้ พบว่าการด้าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๒ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียน เข้าใจและ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม เรื่อง  รัก และรับใช้ 
เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียน ได้สัมผัสและ
ร่วมกับบรรยากาศของการ
ช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านทางการ
บริจาคสิ่งของและร่วม
กิจกรรม พบว่าการด้าเนินงาน
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี
เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๖ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนคาทอลิก ได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่แสดงออกถึง
บรรยากาศแห่งความรักและ
รับใช้  
ตามจิตตารมย์แห่งการรับใช้
ของพระเยซูเจ้า 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูที่ดีตามค้าแนะน้าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ ลา
ซาล 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๔ สถานศึกษา
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่
เรียนรู้ คู่จิตส้านึกทาง
สังคม 
 

 
 
 



       กลยุทธ์ที่  ๑๖  พัฒนาศักยภาพการเป็นครูที่ดีตามค้าแนะน้าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔.๒  กิจกรรม
ศาสนาตาม
เทศกาล 
 

 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนคาทอลิกร้อยละ 
๙๐ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆในศาสนาตามเทศกาล 
เช่น พิธีบูชาขอบพระคุณทุกวัน
ศุกร์ต้นเดือน การจัดกิจกรรมใน
วันคริสต์มาส การสวดภาวนา
เดินรูป ๑๔ ภาค ในเทศกาล
มหาพรต ถวายช่อดอกไม้วัน
ฉลองแม่พระ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนคาทอลิกมีการ
ปฏิบัติศาสนกิจ และร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในศาสนาตาม
เทศกาลด้วยความเชื่อศรัทธา 
และมีความเป็นน ้าหนึ่งใจ
เดียวกัน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียน ได้เข้าใจใน 
ศาสนพิธีกรรมต่าง ๆ และได้
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วัน
คริสต์มาส การฉลองแม่พระ 
และวันถือศีลอดในเทศกาลมหา
พรต พบว่าการด้าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนคาทอลิก ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆใน
ศาสนาตามเทศกาล เช่น พิธี
บูชาขอบพระคุณทุกวันศุกร์ต้น
เดือน การจัดกิจกรรมในวัน
คริสต์มาส การสวดภาวนาเดิน
รูป ๑๔ ภาค ในเทศกาลมหา
พรต ถวายช่อดอกไม้วันฉลอง
แม่พระ 

 

๕. โครงการศิษย์
แท้ของพระเยซู
คริสต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรคาทอลิก
ร้อยละ ๘๕ ได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมคาทอลิกที่ได้จัดมีขึ น 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูและนักเรียน
คาทอลิกมีการปฏิบัติศาสนกิจ 
และร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน
ศาสนาตามเทศกาลด้วยความ
เชื่อศรัทธา และมีความเป็นน ้า
หนึ่งใจเดียวกัน เป็นแบบอย่างที่
ดีต่อผู้อื่น 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียน ได้ฝึกในตนเอง
เพ่ือการเสียสละตามวัยของตน
ในการแสดงออกถึงการรักผู้อ่ืน
ตามแบบอย่างพระเยซู พบว่า
การด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก คดิเป็นร้อยละ 
๘๖.๑๙ 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูและนักเรียน
คาทอลิก ได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจ 
และตระหนักถึงความเชื่อที่
แท้จริงในการเป็น ครสิตชนที่ดี 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็น
ครูที่ดีตามค้าแนะน้าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ ลา
ซาล 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๕  ผู้เรียนได้
ฝึกฝนตนเองในการเป็น
ศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์ 

 



       กลยุทธ์ที่  ๑๖  พัฒนาศักยภาพการเป็นครูที่ดีตามค้าแนะน้าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕.๑ กิจกรรมกอง
หน้าร่าเริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๒ กิจกรรม     
ยุวธรรมทูต 

 

เชิงปริมาณ 
สมาชิกเสียสละร้อยละ ๙๐ ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึก 
อบรมเสียสละที่ประกอบ ด้วย 
๓ ภาคส่วนด้วยกัน คือ  ร่าเริง 
กล้าหาญ และเสียสละ 
เชิงคุณภาพ 
สมาชิกเสียสละมีความรู้เกี่ยว 
กับหลักค้าสอน ปฏิบัติศาสนกิจ
ด้วยความร่าเริง กล้าหาญ และ
เสียสละเหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
สมาชิกยุวธรรมทูตร้อยละ ๙๐ 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ฝึกอบรมยุวธรรมทูตที่
ประกอบด้วย ๔ ภาคส่วน
ด้วยกัน คือ ค้าสอนธรรมทูต 
ชีวิตจิตธรรมทูต ธรรมทูตรับใช้ 
และธรรมทูตท่ีเป็นหนึ่งเดียวกัน 
เชิงคุณภาพ 

สมาชิกยุวธรรมทูตมีความรู้
เกี่ยวกับหลักค้าสอน ปฏิบัติ

ศาสนกิจด้วยความเชื่อศรัทธา 
ปฏิบัติกิจเมตตารับใช้ผู้อ่ืน และ
มีความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนกองหน้าร่าเริงได้เข้า
ร่วมกิจกรรมกองหน้า กับทาง
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปี
การศึกษานี พบว่าการ
ด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๓๓ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนกลุ่มกองหน้าร่าเริง ได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ฝึกอบรมเสียสละที่
ประกอบด้วย ๓ ภาคส่วน
ด้วยกัน คือ ร่าเริง กล้าหาญ 
และเสียสละ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนยุวธรรมทูต ได้เรียนรู้ 
การรู้จักรัก และแบ่งปันกับเด็ก
ก้าพร้าได้มากยิ่งขึ น พบว่าการ
ด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๓๓ 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติ
ตาม   จิตตารมณ์ในการ รู้ รัก 
รับใช้ และแบ่งปัน 
 

 

 

 



       กลยุทธ์ที่  ๑๖  พัฒนาศักยภาพการเป็นครูที่ดีตามค้าแนะน้าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 
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ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕.๓ กิจกรรม 
วาย ซี เอส 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๔ กิจกรรม
เยาวชนลาซาล 
 
 
 
 
 
 
๕.๕ กิจกรรม
นักร้องประสาน
เสียง 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน
การท้ากิจกรรม วาย  ซี  เอส ได้
อย่างดี 
เชิงคุณภาพ 
สมาชิก วาย ซี เอสเป็นผู้มีคุณธรรม 
มีน ้าใจและสามารถคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน 
 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕  ร่วมกิจกรรม
เยาวชนลาซาลและมีจิตใจท้างานจิต
อาสาได้ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีน ้าใจและ
สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ 
รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 
เชิงปริมาณ 
สมาชิกชุมนุมนักร้องประสานเสียง  
ร้อยละ ๘๐ ไดร้ับการฝึกฝนการร้อง
เพลงอย่างถูกวิธีและฝึกการร้องเพลง
ประสานเสียงที่มีความกลมกลืน ไม่
ร้องผิดคีย์  และสามารถร้องได้ตรง
จังหวะ      
เชิงคุณภาพ 
สมาชิกชุมนุมนักร้องประสานเสียง  
มีทักษะการร้องเพลงที่ถูกต้อง และ
สามารถร้องในพิธีกรรมของโรงเรียน
ได้อย่างไพเราะ    

เชิงปริมาณ 
นักเรียน วาย ซี เอส ได้ร่วม
ค่ายและเข้าใจกระบวนการ 
See Judge Act พบว่าการ
ด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๒๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความส้าคัญกระบวนการของ 
See Judge  Act  
เชิงปริมาณ 
นักเรียนเยาวชนลาซาล ได้
ร่วมค่ายและกิจกรรมที่สังขละ
บุรี พบว่าการด้าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็น ร้อยละ ๘๘.๖๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะชีวิตในการ 
ตื่นตัว ไตร่ตรอง ตอบโต้ และ
พอเพียง 
เชิงปริมาณ 
นักเรียน มีทักษะการร้องเพลง
ที่ดีขึ น พบว่าการด้าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ได้ฝึกฝนตนเองใน
การใช้ทักษะการร้องเพลงใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
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ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖.โครงการศาสน
สัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๑ กิจกรรมพุทธ
ศาสนา 
 

 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕ เข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับ
ถือ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและตระหนักถึง
ความส้าคัญในศาสนาที่ตนนับถือ
และน้าหลักค้าสอนไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ้าวัน 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนท่ีนับถือศาสนาพุทธร้อย
ละ ๘๕ ได้ร่วมศึกษาและปฏิบัติ 
ศาสนพิธีในโอกาสต่างๆ
สม่้าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ตระหนักถึงความส้าคัญใน
ศาสนาท่ีตนนับถือและน้าหลักค้า
สอนไปปฏิบัติในชีวิตประจ้าวัน 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
คริสต์สัมพันธ์ เสริมสร้างความ
ซื่อตรง พบว่าการด้าเนินงานมี
ผลสัมฤทธ์ิอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิด
เป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนท่ีนับถือศาสนาพุทธ 
สามารถปฏิบัติกิจศรัทธาทางพุทธ
ศาสนาได้อย่างดี พบว่าการ
ด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนท่ีนับถือศาสนาพุทธ ได้
ปฏิบัติ ศาสนพิธีในโอกาสต่างๆ
สม่้าเสมอ 

มาตรฐานท่ี ๑๖ การเป็น
ครูท่ีดีตามค้าแนะน้าของ
ท่านนักบุญยวง เดอ    
ลาซาล 
ตัวบ่งชี ท่ี ๑.๖  
สถานศึกษาส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
และสร้างความเป็นหน่ึง
เดียวร่วมกันฉันท์พี่น้อง 

 

๖.๒ กิจกรรม
ศาสนาอิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม
ร้อยละ ๘๕ ได้ร่วมศึกษาและ
ปฏิบัติศาสนพิธีในโอกาสต่างๆ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และตระหนักถึงความส้าคัญใน
ศาสนาที่ตนนับถือและน้าหลัก
ค้าสอนไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ้าวัน 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม
สามารถยึดหลักค้าสอนของ
พระอัลเลาะห์และปฏิบัติกิจ
ศรัทธาได้อย่างดี พบว่าการ
ด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๘๗.๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม 
ได้ปฏิบัติตามกิจศรัทธาได้ใน
โอกาสต่างๆ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
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๖.๓ กิจกรรม
คริสตจักรสัมพันธ์ 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์นกิาย
โปรแตสตนัท์ร้อยละ ๘๕ ได้ร่วม
ศึกษาและปฏบิัติศาสนพิธีใน
คริสตจักร 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ตระหนักถึงความส้าคัญในศาสนาที่
ตนนบัถือและนา้หลักค้าสอนไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ้าวนั 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่เป็นคริสต์เตียน สามารถ
เข้าร่วมนมัสการในคริสตจักรอย่าง
สม่้าเสมอ พบวา่การด้าเนนิงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิด
เป็นร้อยละ ๘๗.๒๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์นกิาย
โปรแตสตนัท์ ได้ร่วมศึกษาและ
ปฏิบัติศาสนพิธีในคริสตจักร 

 

๗. โครงการ
พัฒนาครูสู่การ
เป็นครูที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของ
ท่านนักบุญยวง 
เดอ ลาซาล 
 
 
 
 
 
๗.๑ กิจกรรม
นิเทศครูใหม่ตาม
จิตตารมณ์ของ
ท่านนักบุญยวง 
เดอ ลาซาล 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรครูโรงเรียนลาซาลร้อนละ 
๘๕ น้าคุณธรรม ๑๒  ประการของ
ท่านนักบุญ ยวง เดอ ลาซาล มา
ปรับใช้ในชีวิตของความเปน็ครูที่ดี
ของโรงเรียนลาซาลได้อยา่ง
เหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูโรงเรียนลาซาลมีความรู้
เร่ืองคุณธรรม ๑๒ ประการของ
ท่านนักบุญ ยวง เดอ ลาซาล 
เชิงปริมาณ 
ครูร้อยละ ๘๕ เข้าใจเร่ืองของ
แนวคิดและการทา้งานดา้น
การศึกษาของคณะลาซาล 
เชิงคุณภาพ 
ครูสามารถเรียนรู้และเข้าใจเร่ือง
ของแนวคิดและการท้างานด้าน
การศึกษาของคณะลาซาล 

เชิงปริมาณ 
ครู ได้เข้ารับการอบรมการเป็นครูที่
ดีและร่วมกิจกรรมในค่ายได้อยา่งดี 
พบว่าการดา้เนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็น ร้อยละ 
๘๘.๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
ครู ได้รับการอบรมการเป็นครูทีด่ี 
ตามค้าแนะนา้ของท่านนักบุญยวง 
เดอ ลาซาล 
 
เชิงปริมาณ 
ครูใหม่ เข้าใจจิตตารมณ์ของคณะ
ลาซาลเป็นอยา่งดีพบว่าการ
ด้าเนินงานมผีลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๓ 
เชิงคุณภาพ 
ครูเข้าใจเรื่องของแนวคิดและการ
ท้างานดา้นการศึกษาของคณะ
ลาซาล 

มาตรฐานที่ ๑๖ การ
เป็นครูที่ดีตาม
ค้าแนะน้าของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลา
ซาล 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๗  ครูได้
ตระหนักถึงการ
อบรมและส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมตามหลักค้า
สอนของท่านนักบุญ
ยวง เดอ  ลาซาล 

     
  
 



  กลยุทธ์ที่  ๑๖  พัฒนาศักยภาพการเป็นครูที่ดีตามค้าแนะน้าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๗.๒ กิจกรรม
อบรมและ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมครู
และนักเรียน 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ๘๕ได้รับ
อบรมและส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
เชิงคุณภาพ 
เพ่ือเสริมสร้างจิตส้านึกท่ีดีในการ
เป็นผู้มีคุณธรรมประจ้าตนและมี
ระเบียบวินัยขั นพื นฐานในการ
ด้าเนินชีวิตที่ดีต่อสังคม 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนได้เข้ารับการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรมพบว่าการ
ด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนร้อยละ๘๕ได้รับอบรมและ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 

๘. โครงการ
ส่งเสริมและ
สืบสานงานจิต
ตารมย์ของ
ท่านนักบุญ
ยวง  เดอ   
ลาซาล   
๘.๑ กิจกรรม
จิตอาสา 
 
 
 
 
๘.๒ งาน
ทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕ เข้าใจ
จิตตามรมณ์และท้างานด้วยความ
รักตามหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียน เข้าใจจิตตามรมณ์
และท้างานด้วยความรักตามหน้าที่
ของตนเองอย่างเต็มที่ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ เป็นผู้มมีีจิต
สาธารณะ รักเมตตาและเสียสละ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน เป็นผู้มมีีจิตสาธารณะ รัก
เมตตาและเสียสละ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ ที่ขอทุนได้รับ
ทุนทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับทุนและสามารถใช้
ชีวิตอย่างรู้คุณค่ารู้จักเป็นผู้ให้
มากกว่าผู้รับ 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนสามารถเข้าใจจิตตารมณ์
และจิตตารมณ์ของคณะลาซาลได้ดี พบว่า
การด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๖ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียน เข้าใจจิตตามรมณ์และ
ท้างานด้วยความรักตามหน้าที่ของตนเอง
อย่างเต็มที่ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียน เป็นผู้น้าจิตอาสาของโรงเรียน
ลาซาล พบว่าการด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๒ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเป็นผู้มีมีจิตสาธารณะ รักเมตตา
และเสียสละ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนได้รับทุนการศึกษาพบว่าการ
ด้าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๓ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนท่ีขอทุนได้รับทุนทุกคน 

มาตรฐานที่ ๑๖ 
การเป็นครูที่ดีตาม
ค้าแนะน้าของท่าน
นักบุญยวง เดอ ลา
ซาล 
ตัวบ่งชี ที่ ๑.๘ 
นักเรียนเข้าใจจิต
ตารมณ์ของท่าน
นักบุญยอห์น แบ
ปติสท์ เดอ ลาซาล
และแสดงออกถึง
การมีจิตสาธารณะ 

     



   กลยุทธ์ที่  ๑๖  พัฒนาศักยภาพการเป็นครูที่ดีตามค้าแนะน้าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๘.๓ งาน
ช่วยเหลือผู้
ยากไร้ 
 
 
 
 
 
 
๘.๔ งาน
ช่วยเหลือ
นักเรียนที่มี
ปัญหาเป็น
รายบุคคล 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนลาซาลให้ความช่วยเหลือผู้
ยากไร้และผู้รอโอกาส ร้อยละ ๘๕ 
ตามความเหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนลาซาลได้ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้และผู้รอโอกาส ตามความ
เหมาะสม 
 
เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารและคณะครู ให้ความส้าคัญ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร้อยละ 
๙๐ ให้มีศักยภาพในการเรียนรู้และ
ด้าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารและคณะครู ให้ความส้าคัญ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้
มีศักยภาพในการเรียนรู้และด้าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียน ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ
ตามโอกาสที่เหมาะสมแก่
ผู้ด้อยโอกาสพบว่าการด้าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ ๘๙.๓๔ 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้
และผู้รอโอกาสตามความเหมาะสม 
 
เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารและครูได้ให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้
นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขพบว่าการด้าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๖๗ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารและครู ให้ความส้าคัญใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มี
ศักยภาพในการเรียนรู้และด้าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        กลยุทธ์ที่ ๑๗  สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑ โครงการน้าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่
สถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาล ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงคุณภาพ  
๑. ครูและนักเรียนโรงเรียน
ลาซาลได้น้าความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการด้ารงชีวิต 

๒  ครูและนักเรียนโรงเรียน
ลาซาลสามารถใช้ชีวิตที่
เหมาะสมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
   ครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาล 
ร้อยละ ๙๑.๓๘ ได้รับความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
เชิงคุณภาพ  
  ครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาล
ได้น้าความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด้ารงชีวิตและสามารถใช้ชีวิตที่
เหมาะสมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ ๑๗  
สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. โครงการบูรณา
การ 
การจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
กลุ่มสาระ  ต่าง ๆ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
น้าความรู้ในด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
จัดการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนได้รับความรู้และ
น้ามาด้าเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างเหมาะสมพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๒.๕๙ สามารถ
น้าความรู้ในด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการ
เรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนได้รับความรู้และน้ามา
ด้าเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง
เหมาะสมพอเพียง 

มาตรฐานที่ ๑๗     
    สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.โครงการจัด
แหล่งการเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์และ
คุ้มค่า 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ   

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๓.๙๘ มี
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ   

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๗    
    สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
        



กลยุทธ์ที่ ๑๗  สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการสาน
สัมพันธ์อยู่อย่าง
พอเพียง 
 

เชิงปริมาณ 
 ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรใน
โรงเรียนได้ร่วมสานสัมพันธ์
อยู่อย่างพอเพียง 
เชิงคุณภาพ   
๑. บุคลากรในโรงเรียนได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในรูปแบบของความพอเพียง  
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียงตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เชิงปริมาณ ร้อยละ 
๙๓.๖๐ ของบุคลากรใน
โรงเรียนได้ร่วมสานสัมพันธ์
อยู่อย่างพอเพียง 
เชิงคุณภาพ  
 ๑. บุคลากรในโรงเรียนได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรูปแบบของความ
พอเพียง  ๒. นักเรียนมี
คุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียงตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 

มาตรฐานที่ ๑๗     
    สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   กลยุทธ์ที่ ๑๘  ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนผู้รอโอกาสทางการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือ 
๑.งานระเบียนสะสม 
๒.งานให้ค้าแนะน้าและ
ช่วยเหลือนักเรียน 
๓.กิจกรรมค้นหาตัวเอง 
๔.งานคัดกรองนักเรียน 
(SDQ) 
๕.งานส่งเสริมศักยภาพครู
แนะแนว 
๖.งานจัดป้ายนิเทศด้าน
การศึกษา 
๗.งานติดตามผลการศึกษา
ต่อ 
๘. งานจัดหา และมอบ
ทุนการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ ๘๕ ขึ นไป   
 
 
 
เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือจนสามารถ
พัฒนาตนเอง และเรียนต่อ
ได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
  
  
 
 
 

เชิงปริมาณ   
    นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ ๙๗.๑๐ ได้รับการ
ช่วยเหลือจนสามารถ
พัฒนาตนเอง และเรียนต่อ
ได้อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนสามารถค้นพบ
ความถนัดของตนเอง 
ได้รับความช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ  
จนสามารถพัฒนาตนเอง 
ให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ น
และเรียนต่อได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๘ 
    ช่วยเหลือเยาวชนผู ้
รอโอกาสทางการศึกษา 

 



      กลยุทธ์ที่ ๑๙ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองศิษย์เก่าและชุมชน    

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส้ารวจ
ความพึงพอใจใน
การบริหารการจัด
การศึกษา 
- งานประชุม
ผู้ปกครอง 

เชิงปริมาณ                   
๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ร้อยละ ๙๕ พอใจใน
แนวทางการบริหารการจัด
การศึกษาของทางโรงเรียน                   
๒. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ให้ความร่วมมือและเห็น
ความส้าคัญของการบริหาร
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ                   
๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีส่วนร่วมในการจัดการ
บริหารการศึกษา             
๒. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีส่วนร่วมในการประเมินการ
จัดการบริหารการศึกษา 
 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ  ๙๖.๔๒  ของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพอใจ
ในการบริหารจัดการศึกษาของ
ทางโรงเรียน โดยให้ความ
ร่วมมือ แสดงความคิดเห็น และ
เห็นความส้าคัญของการบริหาร
การศึกษาท่ีโรงเรียนด้าเนินการ 
 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน แสดง
ความคิดเห็นโดยการประเมิน
การบริหารการศึกษาร่วมกับ
ทางโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์ ทางโรงเรียน
น้าข้อมูลและผลการประเมินมา
แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้
เกิดประสิทธิภาพตามความ
ประสงค์ท่ีต้องการร่วมกัน 
 

มาตรฐานที่ ๑๙ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๙.๑ 
สถานศึกษาสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ศิษย์เก่าในการร่วมมือใน
การพัฒนาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    กลยุทธ์ที่ ๑๙ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองศิษย์เก่าและชุมชน    

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒.โครงการสาน
สัมพันธ์อยู่อย่าง
พอเพียง 
- ธนาคารโรงเรียน 
- กิจกรรมฐานเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เชิงปริมาณ                    
๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนร้อยละ ๙๕ มีความรู้ 
หลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง       
๒. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ร้อยละ ๙๕ เห็นความ ส้าคัญ
ของการส่งเสริมความพอเพียง      
เชิงคุณภาพ                     
๑. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีความรู้และเข้าใจ
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                           
๒. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน น้อมน้าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง        
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
         

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๙๖.๒๖  ของ
นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน
มีความเข้าใจและร่วมใจ
กันน้อมน้าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจของความ
พอเพียงไปปฏิบัติเพื่อเป็น
แนวทางในการด้าเนินชีวิต
อยู่อย่างพอเพียงอย่างมี
ความสุข                      
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
น้าความรู้ แนวทาง 
โครงการ ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใ์ช้ใน
การด้าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุขบนพื นฐานของ
ความพอเพียง 
 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
ตัวบ่งชี ที่ ๑๗.๔ 

มีการประสานสัมพันธ์กับ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 



          กลยุทธ์ที่ ๑๙ ส่งเสรมิความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองศิษย์เก่าและชุมชน    

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓.โครงการลาซาล
สานสัมพันธ์แบ่งปัน
น ้าใจ 
-กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีด้านชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
-กิจกรรมนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันภายใน
และภายนอก                         
- กิจกรรมลาซาล 
แฟมีลี่ แรลลี่                       
-กิจกรรมลาซาล
เลี่ยนแฟร์ 
- งานจัดป้ายนิเทศ
ความรู้สู่ชุมชน 

เชิงปริมาณ                   
๑. โรงเรียน บ้าน ชุมชน ร้อย
ละ ๙๕ มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งผลต่อ
สถานศึกษา                         
๒. โรงเรียน บ้าน ชุมชน ร้อย
ละ ๙๕  มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคม 
เชิงคุณภาพ                                   
๑. มีการให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
บ้าน ชุมชน อันจะสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
สถานศึกษา                              
๒. ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความ
ร่วมมือกับโรงเรียนในการเข้า
ร่วมกิจกรรม และช่วยเหลือ
สังคมด้วยความเต็มใจ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ                                 
ร้อยละ ๙๕.๙๗ ของ
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
โรงเรียนได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บ้านโรงเรียนและชุมชนที่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนปลูกฝังความรัก
สามัคคี เสียสละและแบ่งปัน 
เชิงคุณภาพ  
 โรงเรียน บ้าน ชุมชน และ
สังคมท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีการ
ด้าเนินการร่วมมือกันในการ
จัดกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้
จัดขึ น เข้าร่วมกิจกรรม ด้วย
ความยินดีและเต็มใจ  ให้
ข้อเสนอแนะและ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ใน
การจัดกิจกรรมด้านต่างๆ
ของทางโรงเรียนอย่าง
สร้างสรรค์ และค้านึงถึง
ประโยชน์ร่วมกัน                                

มาตรฐานที่ ๑๙ 
ตัวบ่งชี ที่  ๑๙.๒ 
สถานศึกษาร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน 

      
 
     



      กลยุทธ์ที่ ๑๙ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองศิษย์เก่าและชุมชน    

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการ
แลกเปลี่ยนความรู้สู่
ชุมชน 
- กิจกรรมภูมิปัญญา
ให้ความรู้ 
- กิกรรมพัฒนา
ศักยภาพ การอบรม 
สัมมนาต่างๆ 
 

เชิงปริมาณ                   
๑. บุคลากรโรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและสม่้าเสมอร้อยละ 
๙๕                   
๒. บุคลากรโรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาความรู้
กับชุมชน หรือได้รับการอบรม 
สัมมนาอย่างต่อเนื่องจาก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความรู้สู่ตนเองและชุมชน 
ร้อยละ ๙๕ 
เชิงคุณภาพ                     
 ๑. มีการให้ความ ร่วมมือใน
การเข้าร่วมกิจกรรม อบรม
สัมมนาของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมศักยภาพใน
การเรียนรู้ของตนเองและ
องค์กร           
๒. แลกเปลี่ยนความรู้กับ
ชุมชน และภูมิปัญญาความรู้
ทั งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ร่วมกัน 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๙๖.๐๔ ของบุคลากร
เข้าอบรมสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอกและน้า
ความรู้มาขยายผลกับบุลากร
ภายในองค์กร เป็นการพัฒนา
ศักยภาพ  มีการแลกเปลี่ยน
และเรียนกับชุมชน องค์กรที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรได้เข้าร่วม อบรม
สัมมนากับหน่วยงานภายนอก
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทั ง
ทางด้านความรู้เพ่ือน้ามา
พัฒนาการเรียนการสอน การ
อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีการน้าความรู้มาขยายผลกับ
บุคลากรในองค์กรและน้า
ความรู้เผยแพร่สู่ชุมชนเป็น
การสร้างบรรยากาศท่ีดีและ
สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



          กลยุทธ์ที่ ๑๙ ส่งเสรมิความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองศิษย์เก่าและชุมชน    

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๕.โครงการบริการ
สถานที่เพ่ือชุมชน 
และสังคม 
 

เชิงปริมาณ                   
๑. ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
และองค์กรภายนอก ร้อยละ
๙๕ สามารถใช้สถานที่ของ
สถานศึกษาได้อย่างเหมาะ สม
และเกิดประโยชน์อันเป็น
แนวทางในการร่วมมือกันใน
การพัฒนาสถานศึกษา       
๒. ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
และองค์กรที่เก่ียวข้องร้อยละ 
๙๕ พอใจในบริการที่
สถานศึกษาเปิดให้เข้าใช้
สถานที่ 
เชิงคุณภาพ                   
๑. ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
และองค์การภายนอกสามารถ
ใช้สถานที่ของสถานศึกษาได้
อย่างเหมาะสม และเกิด
ประโยชน์สูงสุดส้าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้
สถานที่ตามภาระงานนั นๆ  
๒. ชุมชนและสถานศึกษาเกิด
เกิดความสัมพันธ์ร่วมมือ
ช่วยเหลือในลักษณะต่างๆเป็น
อย่างดี 

เชิงปริมาณ                   
ร้อยละ ๙๖.๐๐ ของชุมชน 
สังคม หรือหน่วยงาน
ภายนอกได้เข้ามาใช้สถานที่
ในการท้ากิจกรรมต่างๆอัน
เป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา 
และสังคม เช่นการเข้า
สัมมนางานทางด้าน
การศึกษาและการศาสนา 
การแข่งขันกีฬากระชับ
ความสัมพันธ์ ใช้สถานที่
ส้าหรับจัดงานบวช และงาน
มงคลสมรสเป็นต้น  
เชิงคุณภาพ                                                                                                       
 ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
และองค์กรภายนอกเข้ามา
ติดต่อขอใช้บริการสถานที่
และได้รับการต้อนรับการ
บริการเป็นอย่างดีได้รับการ
อ้านวยความสะดวกทางด้าน
สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆใน
การใช้งาน เป็นที่ประทับใจ
และพอใจกับผู้มาใช้สถานที่
เป็นอย่างยิ่ง  
 
 
 
 
 
         

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

 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๒๐   พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียน และงานพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นมาตรฐาน และทันต่อ 
การให้บริการ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
ระบบงานด้านธุรการ-
การเงินของโรงเรียน 

๑.๑ ปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียนและจุด
กระจายสัญญาณ Wifi 
ให้มีความเสถียร  

๑.๒ พัฒนา
ทะเบียนและปรับ
ฐานข้อมูลนักเรียน
ประจ้าปีด้วยความ
ถูกต้องรวดเร็ว 

๑.๓ ปรับปรุง
เว็บไซต์ของโรงเรียนให้
ทันสมัย 

๑.๔ ปรับปรุง
ข้อมลูสารสนเทศของ
พัสดุครุภัณฑ์ให้
เหมาะสมกับการใช้
งาน 

๑.๕ ปรับปรุง
ข้อมูลสารสนเทศทาง
การเงินให้ 
เหมาะสมกับการใช้
งาน 

๑.๖ ติดตามการใช้
งบประมาณในฝ่าย
ต่างๆ 

เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนมีการ
จัดการด้านธุรการ-การเงิน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาของโรงเรียน 
ร้อยละ ๙๑ 
เชิงคุณภาพ 
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานในฝ่ายธุรการ-
การเงิน มีความรู้ความเข้าใจ
ในขอบข่ายของงานที่ตน
รับผิดชอบและปฏิบัติได้
ถูกต้อง 
 

เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนมีการจัดการ
ด้านธุรการ-การเงินให้เป็นไป
ตามเป้าหมายตามแผนพัฒนา
ของโรงเรียน ร้อยละ ๙๔.๐๔ 
 
เชิงคุณภาพ 
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานในฝ่ายธุรการ-
การเงิน มีความรู้ความเข้าใจ
ในขอบข่ายของงานที่ตน
รับผิดชอบและปฏิบัติได้
ถูกต้อง 
 

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

 



๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    ๒.๑ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

ตัวบ่งช้ี 
จ ำนวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ ำนวน 
นร./ครู 
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

น้ ำหนัก
(คะแนน) 

คะแ
นนที่
ได้ 

๑.๑  มีน ้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

678 ๗๒๐ 94.17 ๑ ๐.๙๔ 

๑.๒ มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย 679 ๗๒๐ 94.31 ๑.๕ ๑.๔๑ 
๑.๓ มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน 679 ๗๒๐ 94.31 ๑.๕ ๑.๔๑ 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค 

อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
683 ๗๒๐ 94.86 ๑ ๐.๙๕ 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑   94.41 ๕ ๔.๗๒ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
โรงเรียนได้ด ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 

    - กิจกรรมตรวจชั่งน้ ำหนักวัดส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน มีกำรตรวจชั่งน้ ำหนักวัดส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน

ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ได้ท ำกำรจดบันทึกลงในสมุดบันทึกสุขภำพของเด็กเป็นรำยบุคคล ภำคเรียน
ละ ๒ ครั้งแล้วน ำมำเปรียบเทียบกับกรำฟในสมุดสุขภำพ ครูได้ให้ควำมรู้เน้นย้ ำแก่เด็กและผู้ปกครองที่มีน้ ำหนักและ
ส่วนสูงไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน เกี่ยวกับกำรเลือกบริโภคอำหำรที่มีประโยชน์ รณรงค์ให้เด็กดื่มนมจืด จัด
กิจกรรมซ่อมเสริมพัฒนำกำรแก่เด็ก เช่น กำรเต้นออกก ำลังกำยกลำงแจ้งอย่ำงสม่ ำเสมอ กำรเล่นเครื่องเล่นสนำม 
กำรเล่นเกมกำรละเล่นแบบไทย  ฯลฯ  และขอควำมร่วมมือจำกท่ำนผู้ปกครองให้ช่วยดูแลเรื่องโภชนำกำร เลือก
รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรของเด็ก เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนำเด็กให้มีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง สมบูรณ์ตำมวัยและด ำรงค์ชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ  มีกำรจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวร่ำงกำยยำมเช้ำร่วมกันหลังเคำรพธงชำติ ทั้งระดับ
อนุบำล ๑ – อนุบำล ๓ สัปดำห์ละ๓ วัน จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในชั้นเรียน จัดกิจกรรมกำรละเล่นต่ำงๆ 
ของไทย เล่นเครื่องเล่นสนำมรวมทั้งเด็กได้ออกก ำลังกำยอย่ำงอิสระในบริเวณที่ปลอดภัย ท ำให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยได้คล่องแคล่ว กำรประสำนสัมพันธ์ของกล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กดี มีกำรจัดกิจกรรมศิลปะ เช่น กำร
พับกระดำษ กำรท ำงำนประดิษฐ์ กำรปั้นดินน้ ำมัน ฯลฯท ำให้เด็กมีพัฒนำกำรทำงด้ำนกล้ำมเนื้อเล็กและกำร
ประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงมือกับตำดี และมีกำรบันทึกพฤติกรรมของเด็กในกำรร่วมท ำกิจกรรม  

 - กิจกรรมหนูน้อยอนำมัย มีกำรตรวจสุขภำพเด็กและบันทึกผลกำรตรวจสุขภำพเด็กเป็นประจ ำ ได้ฝึกให้เด็ก
ปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันได้ด้วยตนเอง เช่น กำรล้ำงมือก่อน-หลังรับประทำนอำหำรและหลังเข้ำห้องน้ ำ กำรแปรงฟัน
หลังรับประทำนอำหำร กำรรักษำสุขภำพอนำมัยส่วนตัว โดยมีคุณครูและองค์กรภำยนอกมำให้ควำมรู้แก่เด็กมีกำร
สำธิตกำรล้ำงมือ กำรแปรงฟันอย่ำงถูกวิธี และให้ควำมรู้แก่เด็กเรื่องกำรรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย 
โดยกำรเล่ำนิทำนหุ่นมือประกอบ 



- กิจกรรมปลอดภัยห่ำงไกลโรค มีกำรอบรมและจัดบอร์ดให้ควำมรู้แก่เด็กและผู้ปกครองเกี่ยวกับภำวะที่เสี่ยงต่อ
โรค อุบัติเหตุและภัยต่ำงๆ  มีกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก มีครูเวรช่วยดูแลควำม
ปลอดภัยให้แก่เด็กตำมจุดต่ำง ๆและมีกำรบันทึกเวรประจ ำวันท ำให้เด็กมีควำมปลอดภัย 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑ 
 โรงเรียนลำซำล กรุงเทพ ฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยเหมำะสมตำมวัย 
โดยครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ มีกำรประเมินผลและจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปี ได้ด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จัดกิจกรรมตรวจชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูง
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณะสุข โดยคุณครูได้ชั่งน้ ำหนัก – วัดส่วนสูงของนักเรียนทุกคน
ภำคเรียนละ ๒ ครั้งและบันทึกผลกำรตรวจชั่งน้ ำหนัก แล้วน ำมำเปรียบเทียบกับกรำฟในสมุดสุขภำพ ส่วนเด็กที่มี
น้ ำหนักและส่วนสูงไม่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย  กระทรวงสำธำรณะสุข  ครูได้จัดกิจกรรมซ่อมเสริม
พัฒนำกำรเพ่ือให้เด็กมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ตำมวัย เช่น เด็กที่มีน้ ำหนักมำกกว่ำเกณฑ์ ได้ดูแลควบคุม
อำหำรหวำนจัด มันจัด และแจ้งให้ผู้ปกครองรับทรำบและช่วยดูแลควบคุมพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรของเด็ก
ให้รับประทำนอำหำรครบ ๕ หมู่ และรับประทำนอำหำรให้พอเหมำะไม่มำกเกินไป รวมถึงให้เด็กได้ออกก ำลังอย่ำง
สม่ ำเสมอ ส่วนเด็กที่มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ ได้ดูแลให้เด็กได้รับประทำนอำหำรในปริมำณมำกขึ้น และครบ ๕ หมู่ 
ซึ่งเด็กทุกคนได้ดื่มนมทุกวันอย่ำงเพียงพอ ถ้ำพบว่ำเด็กมีส่วนสูงไม่เพ่ิมขึ้นหรือส่วนสูงน้อยกว่ำเกณฑ์ ได้แนะน ำ -
ผู้ปกครองให้ไปปรึกษำแพทย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ ให้เด็กได้ออกก ำลังกำยในบริเวณสนำมเด็กเล่น เช่น วิ่ง 
กระโดด ปีนป่ำย รับ-โยน-เตะลูกบอล  เคลื่อนไหวประกอบจังหวะ กำรละเล่นพื้นบ้ำนเช่น รีรีข้ำวสำร แม่งูเอ๋ย ฯลฯ 
กิจกรรมหนูน้อยอนำมัย คุณครูได้ให้ควำมรู้กับเด็กถึงกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของตนเองและผลดีของกำรปฏิบัติ
กิจวัตรประจ ำวันได้ด้วยตนเอง โดยใช้นิทำน เพลง เล่นบทบำทสมมติ กำรสำธิต ซึ่งคุณครูได้คอยกระตุ้นและแนะน ำ
วิธีกำรปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เด็กได้ปฏิบัติจนเป็นควำมเคยชินคุณครูได้ให้ก ำลังใจและชื่นชมเม่ือเด็กประสบควำมส ำเร็จ 
มีกำรตรวจสุขภำพของเด็ก ฝึกปฏิบัติตำมสุขบัญญัติ ๑๐ ประกำร และกิจกรรมปลอดภัยห่ำงไกลโรค  คุณครูได้ให้
ควำมรู้กับเด็กเกี่ยวกับเรื่องโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด หลีกเลี่ยงสถำนที่ที่เป็นอันตรำยโดยจัดสถำนกำรณ์
จ ำลองและให้เด็กได้ตอบค ำถำมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ต่ำง ๆมีกำรจัดบอร์ดให้ควำมรู้แก่เด็กและ
ผู้ปกครอง เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรรับเด็กออกนอกโรงเรียนได้มีมำตรกำรให้ผู้มำรับต้องแสดงบัตรรับเด็ก มีคุณครู
ยืนเวรตำมจุดต่ำง ๆ ในบริเวณโรงเรียน เด็กไดม้ีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

 
ผลการพัฒนา 

จำกกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  พบว่ำมี
กำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยของเด็กปฐมวัยช่วยให้เด็กมีน้ ำหนัก 
ส่วนสูง ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข เด็กมีร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรงตำมวัย สำมำรถ
เล่นและออกก ำลังกำยได้เหมำะสมตำมสมรรถนะของเด็กปฐมวัย  มีทักษะกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย สำมำรถ
เคลื่อนไหวร่ำงกำยได้คล่องแคล่ว กำรประสำนสัมพันธ์กันของกล้ำมเนื้อใหญ่ กล้ำมเนื้อเล็ก และควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงมือกับตำได้ดี เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในกำรดูแลสุขภำพของตน รู้จักล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร และหลังเข้ำ
ห้องน้ ำ แปลงฟันหลังรับประทำนอำหำรและรู้จักเลือกรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย เด็กปฏิบัติตนตำม 



ข้อตกลงเกี่ยวกับควำมปลอดภัย สำมำรถบอกโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมำได้ รวมทั้งยังรู้จั กหลีกเลี่ยงต่อ
สภำวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีผลกำรประเมินคุณภำพ มำตรฐำนที่ ๑ ในระดับ ดีเยี่ยม อัตรำ
เฉลี่ยร้อยละ ๙๔.๔๑ 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนลำซำล กรุงเทพ ฯ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดยค ำนึงถึงควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล มีกำรดูแลเอำใจใส่ด้ำนสุขภำพอนำมัยของเด็ก ตรวจสุขภำพและตรวจชั่งน้ ำหนักวัดส่วนสูง
เด็กทุกคนอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งทำงด้ำนกำรจัดอำหำรกลำงวันให้ครบ ๕ หมู่ และดูแลเด็กในกำร    
ดื่มนม กำรออกก ำลังกำย และกำรเล่นกีฬำ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยสมวัย  

 
มำตรฐำนที่ ๒  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 

ตัวบ่งช้ี 

จ ำนวน 
นร./ครู 
ที่อยู่ใน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ ำนวน 
นร./ครู 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น้ ำหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

๒.๑ ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 682 ๗๒๐ 94.72 ๑ ๐.๙๕ 
๒.๒ มีควำมม่ันใจและกล้ำแสดงออก 674 ๗๒๐ 93.61 ๑ ๐.๙๔ 
๒.๓ ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย 669 ๗๒๐ 92.92 ๑ ๐.๙๓ 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และ

รักธรรมชำติ 
687 ๗๒๐ 95.42 ๒ ๑.๙๑ 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๒   94.17 ๕ ๔.๗๒ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 

โรงเรียนลำซำล กรุงเทพ ฯ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 

- กิจกรรมหนูน้อยจิตแจ่มใส  ได้จัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงออกทำงด้ำนอำรมณ์ และจิตใจ ให้เด็กได้ออกมำน ำเสนอผลงำนของตนเอง เด็กได้แสดงออกถึงกำรยอมรับ
และชื่นชมควำมสำมำรถและผลงำนของตนเอง ครูได้จดบันทึกและสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ชิ้นงำนและผลงำนของ
เด็ก 

- กิจกรรมหนูท ำได้  ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีควำมมั่นใจในตนเอง กล้ำพูด กล้ำท ำและกล้ำแสดงควำม
คิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน เด็กได้เล่นบทบำทสมมติ สถำนกำรณ์จ ำลอง ครูได้บันทึกพัฒนำกำรเด็ก 

- กิจกรรมอำรมณ์ดีมีสุข ได้จัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์ ตำมหน่วยหนูท ำได้ เด็กได้มี
พฤติกรรมควบคุมอำรมณ ์อดทน อดกลั้น ได้เหมำะสมกับวัยและสถำนกำรณ์ ครูได้บันทึกหลังกำรสอน 

- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  เด็กได้เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหวและธรรมชำติ  เด็กมี
ควำมสุขและสนุกในกำรท ำงำนศิลปะ มีควำมสุขกับเสียงเพลง มีควำมสนใจธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ครูได้บันทึก
พฤติกรรมเด็ก ชิ้นงำนและผลงำนของเด็ก 

 



 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ 
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ โดยครูผู้สอนได้ด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำร

สอนตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และได้ด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และ
จิตใจ ส่งเสริมให้เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกที่เหมำะสมกับวัยเมื่อเผชิญกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ จัดกิจกรรม
หนูน้อยจิตแจ่มใสโดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกทำงอำรมณ์ จิตใจ และควำมรู้สึกที่เหมำะสมกับวัย มีควำมสุข 
ร่ำเริง แจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้ อ่ืน เมื่อเด็กได้ท ำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ รู้จักยอมรับและชื่นชม
ควำมสำมำรถและผลงำนของตนเอง จัดกิจกรรมหนูท ำได้ โดยปลูกฝังให้เด็กได้กล้ำแสดงออก กล้ำแสดงควำม
คิดเห็นโดยให้เด็กได้ออกมำเล่ำประสบกำรณ์ เล่นบทบำทสมมติและท ำกิจกรรมหน้ำห้องบ่อย ๆ  จัดกิจกรรม
อำรมณ์ดีมีสุข ให้เด็กเรียนรู้จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบกระบวนกำรกลุ่ม ขณะปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ 
ให้เด็กได้แสดงออกทำงอำรมณ์และควำมรู้สึกเพ่ือฝึกให้เด็กได้รู้จักกำรควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม
ตำมสถำนกำรณ์  จัดกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ให้เด็กได้เข้ำร่วมท ำกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว เด็กได้
รู้จักชื่นชมและ แสดงควำมสำมำรถด้ำนศิลปะ ดนตรี  กำรเคลื่อนไหว และได้ ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกำรช่วยกันดูแลรักษำพืชสมุนไพรที่แปลงเกษตรอนุบำลโดยแต่ละห้องจะมีเวรรับผิดชอบช่วยดูแล
แปลงเกษตรและเก็บเกี่ยวผลผลิตท ำให้เด็กสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

 

ผลการพัฒนา 
จำกกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 

ได้จัดกิจกรรมที่หลำกหลำย เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกทำงอำรมณ์ จิตใจ และควำมรู้สึกที่เหมำะสมกับวัย มี
ควำมสุข ร่ำเริง แจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีควำมม่ันใจ กล้ำแสดงออกและควบคุมกำรแสดงออกของอำรมณ์
อย่ำงเหมำะสมกับวัยเมื่อเผชิญกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆตลอดจนชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหวและรักธรรมชำติ มี
ผลกำรประเมินคุณภำพ มำตรฐำนที่ ๒ ในระดับ ดีเยี่ยม อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๔.๑๗ 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนลำซำล กรุงเทพ ฯ วำงแผนพัฒนำด ำเนินกำรส่งเสริมให้เด็กมีควำมกล้ำแสดงออกและส่งเสริมกำร
ร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหวอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอและเปิดโอกำสให้เด็กได้ออกไปท ำ
กิจกรรมแข่งขันนอกสถำนที่เพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมศักยภำพของเด็กแต่ละคน   พำ
เด็กไปเรียนรู้นอกห้องเรียนให้มำกขึ้นและอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเด็กจะได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงอย่ำงหลำกหลำย 
ซึ่งจะช่วยส่งผลให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจของเด็กดียิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค้ำสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครูอำจำรย์ 

686 ๗๒๐ 95.28 ๒ ๑.๙๑ 

๓.๒ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

677 ๗๒๐ 94.03 ๑ ๐.๙๔ 

๓.๓ เล่นและท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 669 ๗๒๐ 92.92 ๑ ๐.๙๓ 
๓.๔ ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทย

และศำสนำที่ตนนับถือ 
677 ๗๒๐ 94.03 ๑ ๐.๙๔ 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๓   94.06 ๕ ๔.๗๒ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนลำซำล กรุงเทพ ฯ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม 
- กิจกรรมเด็กดีมีระเบียบวินัย  ได้ปลูกฝังระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ โดยครูได้ อบรมเด็กหน้ำเสำร์ธงได้

สอดแทรกในกำรจัดประสบกำรณ์แต่ละวัน และจัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติตำมข้อตกลงร่วมกัน จัดเก็บของเล่นของ
ใช้ รู้จักกำรรอคอย และเชื่อฟังค ำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูได้บันทึกกำรสังเกตพฤติกรรมของเด็ก 

- กิจกรรมเด็กดีมีควำมซื่อสัตย์ ได้จัดกิจกรรมตำมหน่วยกำรเรียนรู้ เรื่องหนูน้อยคุณธรรม มีกำรอบรมนักเรียน
ตอนเช้ำหลังเคำรพธงชำติ เกี่ยวกับเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต และชื่นชมเด็กที่มีพฤติกรรมที่ดี มีกำร จดบันทึก
พฤติกรรมเด็กดีมีควำมซื่อสัตย์เก็บของได้ส่งคืน และรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  

- กิจกรรมเล่นดีมีเหตุผล  ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นและท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้อื่น ปฏิบัติตำมข้อตกลงและเป็นผู้น ำผู้ตำมท่ีดี ครูบันทึกกำรสังเกตพฤติกรรมของเด็ก 

- กิจกรรมหนูน้อยมำรยำทงำม  ได้จัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้หน่วย หนูน้อยคุณธรรม 
ให้เด็กได้มีมำรยำทในกำรฟัง กำรพูด กำรรับประทำนอำหำร และกำรแสดงควำมเคำรพผู้อ่ืนได้เหมำะสมกับวัยและ
สถำนกำรณ์ มีกำรจัดประกวดหนูน้อยมำรยำทงำม และเด็กได้เข้ำร่วมกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น กิจกรรมแห่
เทียนพรรษำ กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ ฯลฯ ครูบันทึกพฤติกรรมของเด็ก 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ 

โรงเรียนลำซำล กรุงเทพ ฯ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีกำรพัฒนำกำรด้ำนสังคม โดยได้ด ำเนินงำนตำมโครงกำร
ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม จัดกิจกรรมเด็กดีมีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบ และ
เชื่อฟังค ำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอำจำรย์ ครูได้ชมเชยเด็กที่มีพฤติกรรมที่ดี และมีกำรประกำศควำมดีให้แก่เด็กดีมี
ระเบียบวินัยเพ่ือเป็นแบบอย่ำง จัดกิจกรรมเด็กดีมีควำมซื่อสัตย์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยเด็กบอก
ได้ว่ำสิ่งใดเป็นของตน หรือของผู้อื่น ไม่พูดปด ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระท ำผิด และรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น ชวน
ให้เด็กเล่ำถึงพฤติกรรมกำรกระท ำที่สะท้อนถึงกำรท ำควำมดี เช่น ช่วยผู้ใหญ่ถือของ ช่วยครูจัดโต๊ะ ให้อำหำรปลำ 
ฯลฯ ท ำให้เด็กรู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืนในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ได้ดี มีน้ ำใจ จัดกิจกรรมเล่นดีมีเหตุผล โดยปลูกฝังให้เด็กรู้จัก



เล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงเหมำะสม เปิดโอกำสและสนับสนุนให้เด็กได้เล่นและท ำกิจกรรมได้ตำมวัยและ
ฝึกกำรเป็นผู้น ำผู้ตำม เช่น ผลัดเปลี่ยนกำรเป็นหัวหน้ำห้อง หัวหน้ำกลุ่ม หรือให้โอกำสเด็กออกมำพูดน ำเสนอ
ควำมคิดของตนต่อหน้ำผู้อ่ืนอยู่เสมอ หรือเปิดโอกำสให้เด็กได้เสนอตัวเป็นอำสำสมัครในงำนที่ตนมีควำมถนัด    
และให้เด็กได้รับค ำชมเชย เพื่อให้เด็กเกิดควำมเชื่อม่ันในตนเอง จัดกิจกรรมหนูน้อยมำรยำทงำมจัดกิจกรรมประกวด
มำรยำทในแต่ละระดับชั้นกำรเดินผ่ำนผู้ใหญ่ กำรรับของจำกผู้ใหญ่ ปลูกฝังให้เด็กได้แสดงควำมเคำรพต่อผู้อื่น     ได้
อย่ำงเหมำะสม และเด็กได้เข้ำร่วมกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำงๆ  เช่น วันมำฆบูชำ วันเข้ำพรรษำ วันออกพรรษำ    วัน
ถวำยพวงมำลำนักบุญยอห์น แบปติสท์ เดอ ลำซำล   วันพ่อแห่งชำติ วันแม่แห่งชำติ ฯลฯ 

 

ผลการพัฒนา 
     จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม ครูได้มีกำรจัดกิจกรรม
ที่หลำกหลำย เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคมของเด็กปฐมวัย เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกด้ำนสังคมได้อย่ำง
เหมำะสมกับวัย มีวินัย สำมำรถปฏิบัติตำมข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียนได้ รู้จักจัดเก็บของเล่นของใช้เข้ำที่ 
รู้จักกำรรอคอยตำมล ำดับก่อนหลัง มีควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติกิจกรรมได้ส ำเร็จ เชื่อฟังค ำสั่งสอนของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครู เด็กมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่น ำทรัพย์สินหรือสิ่งของของผู้อ่ืนมำเป็นของตนเอง ยอมรับผิดเมื่อ
ตนเองกระท ำควำมผิด มีน้ ำใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักกำรแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน เด็กเล่นและท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ดี ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน ปฏิบัติตำมกฎกติกำข้อตกลงและปฏิบัติตนเป็นผู้น ำผู้ตำมที่ดีได้ เด็กมีมำรยำท
ในกำรพูด กำรฟัง กำรรับประทำนอำหำร ตลอดจนแสดงควำมเคำรพต่อผู้อ่ืนได้อย่ำงเหมำะสมและปฏิบัติตำมหลัก
ศำสนำที่ตนนับถือได้ มีผลกำรประเมินคุณภำพ มำตรฐำนที่ ๓ ในระดับ ดีเยี่ยม  อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๔.๐๖ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
       โรงเรียนลำซำล กรุงเทพ ฯ วำงแผนที่จะด ำเนินกำรพัฒนำส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีระเบียบวินัย มีควำม
รับผิดชอบมีควำมซื่อสัตย์และค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนกำรด ำเนินชีวิตในกำรอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น  
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ที่

อยู่ใน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำง
ตั งใจ และรักกำรเรียนรู้ 

685 ๗๒๐ 95.14 ๑ ๐.๙๕ 

๔.๒ มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ 
ที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

666 ๗๒๐ 92.50 ๑ ๐.๙๓ 

๔.๓ มีทักษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวัย 686 ๗๒๐ 95.28 ๑ ๐.๙๕ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนกำรทำง

วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
668 ๗๒๐ 92.78 ๑ ๐.๙๓ 

๔.๕ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 684 ๗๒๐ 95.00 ๑ ๐.๙๕ 
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๔   94.14 ๕ ๔.๗๑ 

 



 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
โรงเรียนลำซำล กรุงเทพ ฯ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
- กิจกรรมโครงงำนเพ่ือกำรเรียนรู้  เด็กได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง กล้ำ
ซักถำมในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยอยำกเรียนรู้ท ำให้เด็กสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งแต่ละห้องได้มีกำร
จัดท ำโครงงำนข้ึนและคุณครูได้บันทึกพฤติกรรมของเด็ก 
- กิจกรรมยอดนักคิด  จัดกิจกรรมให้เด็กมีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  

ตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์ ครูได้บันทึกหลังแผนกำรสอน 
- กิจกรรมหนูน้อยรักกำรอ่ำน จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กรักกำรอ่ำน เด็กได้ไปค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติมที่

ห้องสมุด มีกำรบันทึกกำรใช้ห้องสมุด มีสมุดบันทึกกำรอ่ำนของเด็ก 
- กิจกรรมเสริมทักษะสร้ำงควำมรู้ ได้จัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำร ในระดับชั้นอนุบำล ๑-๓ ให้เด็กได้เรียนรู้

กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ เด็กได้รู้จักคิดแก้ปัญหำได้อย่ำงมีเหตุผลเหมำะสมกับวัย ครูได้บันทึก
ผลกำรจัดกิจกรรม 

- กิจกรรมมือน้อยสร้ำงสรรค์ จัดกิจกรรมให้เด็กได้สร้ำงสรรค์ผลงำนและถ่ำยทอดควำมคิดและจินตนำกำร
ออกมำเป็นชิ้นงำน เด็กเกิดควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตนเองและรู้จักชื่นชมผลงำนของผู้อื่นด้วย เด็กมีแฟ้มสะสม
ผลงำน 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔ 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้มีกำรพัฒนำด้ำนสติปัญญำโดยได้ด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำร
ด้ำนสติปัญญำ จัดกิจกรรมโครงงำนเพ่ือกำรเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีควำมสนใจเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ รอบตัว  กล้ำ
ซักถำมเพ่ือค้นหำค ำตอบด้วยตนเองอย่ำงตั้งใจและรักกำรเรียนรู้ ให้เด็กมีส่วนร่วมในกำรสนทนำ ทั้งได้ฟังผู้อ่ืนและ
ร่วมเสนอควำมคิดเห็น จัดให้เด็กได้พูดคุยกันเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย ได้ออกมำน ำเสนอข้อสรุปหน้ำชั้นเรียนโดยมีคุณครู
คอยชี้แนะ จัดกิจกรรมยอดนักคิด โดยส่งเสริมให้เด็กมีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดจำกประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้เพ่ือให้เด็กได้สร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง ชวนให้เด็กบอกลักษณะ คุณสมบัติ ควำมเหมือน ควำม
แตกต่ำง จ ำแนกประเภท จัดหมวดหมู่และบอกควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรเรียนรู้และเล่ นเกม
กำรศึกษำที่ฝึกกำรคิดและกำรสังเกต จัดกิจกรรมหนูน้อยรักกำรอ่ำน ช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กรักกำรอ่ำน มีควำม
สนใจที่อยำกเรียนรู้โดยกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ที่ห้องสมุด และมุมหนังสือในห้องเรียน เช่น หนังสือนิทำน หนังสืออ่ำน
นอกเวลำ เปิดโอกำสให้เด็กได้คุ้นเคยกับหนังสือและได้อ่ำนหนังสือตำมวัย เพ่ือพัฒนำทักษะทำงภำษำ ให้เด็กได้
น ำเสนอผลงำนด้วยภำษำที่เหมำะสมตำมวัย  จัดกิจกรรมเสริมทักษะสร้ำงควำมรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้ตำมกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ท ำให้เด็กรู้จักกำรคิดแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และจัดกิจกรรม
มือน้อยสร้ำงสรรค์ เด็กได้ถ่ำยทอดควำมคิดตำมจินตนำกำรผ่ำนกำรเคลื่อนไหวและสร้ำงสรรค์ผลงำนที่แปลกใหม่  
ครูชื่นชมและให้ก ำลังใจเด็กเมื่อเด็กปฏิบัติได้ ท ำให้เด็กเกิดควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตนเอง  
 
ผลการพัฒนา 

จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ได้มีกำรจัด
กิจกรรมที่หลำกหลำย อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำของเด็กปฐมวัย เด็กมีควำมสนใจเรียนรู้



สิ่งต่ำง ๆ รอบตัว รู้จักซักถำมอย่ำงตั้งใจในสิ่งที่สนใจและอยำกเรียนรู้ มุ่งมั่นและแสวงหำควำมรู้ด้วยควำมสนใจจำก
มุมหนังสือ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เด็กมีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ตำมสำระที่ควรรู้ในหลักสูตร ได้แก่ ตัวเด็ก บุคคลและสถำนที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชำติรอบตัว และสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว
เด็ก ตำมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ได้รับตำมบริบทของครอบครัวและชุมชน เด็กมีควำมเข้ำใจและใช้ภำษำสื่อสำรให้
ผู้อ่ืนรับรู้และเข้ำใจด้วยภำษำพูด ฟังเรื่องรำวท่ำทำง กำรอ่ำน กำรเขียน มีทักษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวัย เด็กมี
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ สำมำรถเรียนรู้โดยกำรสืบเสำะหำควำมรู้และกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ โดยกำรสังเกต สงสัย คำดคะเนค ำตอบ ลงมือท ำ บันทึกกำรเรียนรู้ น ำเสนอข้อมูลเรียนรู้ได้เหมำะสม
กับวัย เด็กมีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์สำมำรถถ่ำยทอดควำมคิดตำมจินตนำกำรผ่ำนกำรเคลื่อนไหว และ
สร้ำงสรรค์ผลงำนที่มีรำยละเอียด มีควำมแปลกใหม่และหลำกหลำยเหมำะสมกับวัย  มีผลกำรประเมินคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ ๔ ในระดับ ดีเยี่ยม อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๔.๑๔ 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนลำซำล กรุงเทพ ฯ มีกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง วำงแผนกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย มี
กำรประเมินผลและน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำ ปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เด็กมีควำมสนใจใฝ่เรียนรู้สมวัย 
ส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน รวมทั้งพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์และทักษะกำรคิดแก้ปัญหำอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑ ครูเข้ำใจปรัชญำ หลักกำร และธรรมชำติ
ของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  และ
สำมำรถน้ำมำประยุกต์ใช้ ในกำรจัด
ประสบกำรณ ์

39 40 97.50 ๒ ๑.๙๕ 

๕.๒ ครูจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
และสำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ที่ หลำกหลำย สอดคล้ องกับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

40 40 100.00 ๒ ๒.๐๐ 

๕.๓ ครูบริหำรจัดกำรชั นเรียนที่สร้ำงวินัยเชิง
บวก 

38 40 95.00 ๒ ๑.๙๐ 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมำะสม 
สอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก 

38 40 95.00 ๒ ๑.๙๐ 

๕.๕  ครูใช้เครื่องมือกำรวัดและประเมิน
พัฒนำกำรของเด็กอย่ำงหลำกหลำย 
และสรุปรำยงำนผลพัฒนำกำรของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง 

40 40 100.00 ๒ ๒.๐๐ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในกำรปรับกำรจัด
ประสบกำรณ ์

38 40 95.00 ๒ ๑.๙๐ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดกำรเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ 

38 40 95.00 ๒ ๑.๙๐ 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 39 40 97.50 ๒ ๑.๙๕ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำน

กำรศึกษำปฐมวัย 
40 40 100.00 ๒ ๒.๐๐ 

๕.๑๐ ครูจัดท้ำสำรนิทัศน์และน้ำมำไตร่ตรอง
เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเด็ก 

39 40 97.50 ๒ ๑.๙๕ 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๕   97.25 ๒๐ ๑๙.๔๕ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได้ด ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
  โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ครูจัดกิจกรรมที่พัฒนำเด็กให้มีคุณภำพบรรลุตำมเป้ำหมำยของ

หลักสูตรมีกำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยมีกำรประเมินพัฒนำกำรที่



หลำกหลำยครูเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็กมีกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้พร้อมทั้งจัด
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้เพ่ือให้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเด็ก  

- กิจกรรมกำรวิเครำะห์สภำพผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมโดยท ำกำรประเมินวิเครำะห์สภำพผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่ำง
เรียน และหลังเรียนระดับชั้นอนุบำล๑ อนุบำล ๒และอนุบำล ๓ อย่ำงต่อเนื่องและน ำผลมำมำพัฒนำปรับปรุงเด็กให้
มีประสิทธิภำพเต็มตำมศักยภำพโดยได้รับควำมร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรช่วยกันส่งเสริมพัฒนำกำรของ เด็กให้มี
ควำมเหมำะสมกับวัยมำกยิ่งขึ้น 
    - กิจกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์  คุณครูทุกคนในระดับชั้นอนุบำล ๑ อนุบำล๒ อนุบำล ๓ได้
ร่วมกันจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ในระดับชั้นของตนเองให้มีควำมสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย มี
กำรเลือกใช้เทคนิคกำรจัดประสบกำรณ์ สื่อแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน มีกำรวัด
ประเมินพัฒนำกำรเด็กเพ่ือให้เด็กได้พัฒนำเต็มศักยภำพ มีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยสอดคล้อง
กับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
   - กิจกรรมเด็กดีศรีลำซำล  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมำะสมให้กับ เช่นกำรสร้ำงข้อตกลง
ในห้องเรียน กำรฝึกควำมกล้ำแสดงออกในกำรท ำกิจกรรมหน้ำชั้นเรียนทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียนมีกำรให้
รำงวัลชมเชยเมื่อเด็กท ำควำมดีนอกจำกนี้ยังได้จัดกิจกรรมโดยฝึกให้พ่ีอนุบำล ๓ มำช่วยเหลือน้องอนุบำล ๑ อนุบำล 
๒  ในกำรช่วยเก็บขยะ ดูแลน้องในกำรเข้ำห้องน้ ำร่วมกับคุณครู เพ่ือเป็นกำรส่งเริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีและมีวินัย
ในตนเองที่เหมำะสมกับวัย 
    - กิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสร้ำงสรรค์ ครูมีกำรใช้สื่อที่หลำกหลำยและเลือกใช้สื่อที่มีคุณภำพเหมำะสมกับวัย
และกิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำกำรของเด็กทั้ง ๔ ด้ำน ทั้งนี้ครูได้ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนในทุก
ระดับชั้นตำมหน่วยสำระกำรเรียนรู้ผลิตสื่อที่มีควำมปลอดภัยและมีจ ำนวนเพียงพอกับเด็ก 
    - กิจกรรมประเมินพัฒนำกำร ๔ ด้ำน ครูมีกำรใช้เครื่องมือวัดที่หลำกหลำยในกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญำตำมระดับอำยุในแต่ละระดับชั้นสรุปผลพัฒนำกำรของเด็กจำกกำร
ไตร่ตรองสำรนิทัศน์และสื่อสำรกับผู้ปกครองเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำในกำรแก้ไขส่งเสริมพัฒนำกำร
ควำมก้ำวหน้ำให้กับเด็กในทุกภำคเรียนผู้ปกครองให้ควำมร่วมมือในกำรช่วยกันพัฒนำเด็กให้มี พัฒนำกำรที่ดี
เหมำะสมกับวัย 
    - กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้สู่กำรวิจัย ครูท ำวิจัยเด็กที่มีปัญหำภำยในชั้นเรียนชองตนเองปีละ ๑ ครั้งในทุก
ระดับชั้นและน ำผลวิจัยมำพัฒนำเด็กเพ่ือช่วยเหลือเด็กให้เด็กมีพัฒนำกำรที่ดีและน ำมำปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์
ให้กับเด็กอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- กิจกรรมห้องเรียนน่ำอยู่ น่ำรู้ น่ำเรียน  ครูทุกระดับชั้นจัดสภำพห้องเรียนของตนเองทั้งภำยในและ
ภำยนอกห้องเรียนให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้  และมีสภำพอบอุ่นคล้ำยบ้ำน จัดมุมต่ำงๆมุมเสริมประสบกำรณ์ที่ส่งเสริม
พัฒนำกำรของเด็กทั้ง ๔ ด้ำน จัดแบ่งพ้ืนที่ในกำรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวอย่ำงสะดวกและมีควำมปลอดภัย
ให้กับเด็กอยู่เสมอ 
    - กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ้ำนและโรงเรียน จัดท ำเอกสำรจำกใจครูสู่ลูกน้อยโดยครูทุกระดับชั้นเขียนพฤติกรรม
เด็กเป็นรำยบุคคลให้ผู้ปกครองรับทรำบพฤติกรรมของเด็กเวลำอยู่ที่โรงเรียน ครูพูดคุยแสดงน้ ำใจไมตรี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สอบถำมและรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ปกครองรวมทั้งน ำข้อมูลตอบกลับจำกผู้ปกครองมำพัฒนำแก้ไข
พัฒนำกำรของเด็กทุกคนอย่ำงเสมอภำค 



    - กิจกรรมนิเทศกำรสอน ครูทุกระดับชั้นได้รับกำรนิเทศจำกหัวหน้ำสำย หัวหน้ำระดับชั้นอย่ำงต่อเนื่องภำค
เรียนละ ๒ ครัง้ และน ำผลกำรนิเทศมำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนในกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญรวมทั้ง
จัดครูเข้ำสอนตำมระดับชั้นตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถของแต่ละคนในกำรจัดประสบกำรณ์โดยเชื่อมโยงจำก
หลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัยสู่กระบวนกำรจัดกิจกรรมประสบกำรณ์ 
    - กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงำน มีกำรน ำเสนอข้อมูลโดยกำรไตร่ตรองที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยมีกำรจัดแสดงข้อมูลหลำกหลำยประเภทเช่น มีกำรบันทึกพฤติกรรมเด็ก กำรวิเครำะห์ผลงำนเด็กเป็น
รำยบุคคลและรำยกลุ่มและน ำผลมำพัฒนำเด็กอย่ำงต่อเนื่อง 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕ 
 จัดโครงกำรกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำครูโดยครูสำมำรถท ำกำรพัฒนำเด็กของตนเองให้มีคุณภำพบรรลุตำม
เป้ำหมำยของหลักสูตร ครูจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์เชื่อมโยงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
กำรจัดประสบกำรณ์ กิจกรรมประจ ำวันรวมทั้งมีกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กที่หลำกหลำยตำมสภำพจริงของเด็กแต่
ละคนท ำกำรวิเครำะห์สภำพผู้เรียนทั้งรำยบุคคลและรำยกลุ่ม เลือกใช้วิธีกำรจัดประสบกำรณ์เทคนิคกำรจัด
ประสบกำรณ์มีสื่อแหล่งเรียนรู้  โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลส่งเสริมให้เด็กกล้ำแสดงออก  จัดกิจกรรม
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรมีวินัยในตนเองเช่นกำรท ำตำมข้อตกลงของห้องเรียน กำรเก็บจำนชำม
และของเล่นของใช้ของตนเองเข้ำที่ได้อย่ำงเรียบร้อยมีกำรใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนำกำรของเด็กตำมสภำพ
จริงวิเครำะห์สภำพผู้เรียนก่อนเรียนระหว่ำงเรียนและหลังเรียนเป็นรำยบุคคลและรำยกลุ่ม นอกจำกนี้ยังสนับสนุน
ให้ครูได้รับกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรศึกษำปฐมวัยน ำควำมรู้มำพัฒนำปรับปรุงให้เด็กมี
ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
 
ผลการพัฒนา 

จำกกำรจัดโครงกำรและกิจกรรมที่หลำกหลำยให้กับเด็ก เด็กมีผลพัฒนำที่เหมำะสมกับวัย ครูได้ปฏิบัติ
หน้ำที่ในด้ำนกำรสอนและกำรดูแลเด็กตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์   
เลือกใช้เทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย จัดสภำพห้องเรียนทั้งในละนอกห้องเรียนที่กระตุ้นให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองจำกกำรจัดมุมประสบกำรณ์ตำมหน่วยกำรเรียนรู้ กำรปฏิบัติตำมข้อตกลงในห้องเรียนอย่ำงง่ำยๆ ครูเลือกใช้
สื่อและผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับเด็กและตรงกับหน่วยกำรเรียนรู้  ท ำกำรประเมินพัฒนำกำรทำงด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญำตำมสภำพจริงมีกำรวิเครำะห์สภำพผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่ำงเรียนและ
หลังเรียนอย่ำงต่อเนื่องใช้เครื่องมือวัดประเมินพัฒนำกำรที่หลำกหลำยเมื่อพบปัญหำได้ท ำกำรแก้ปัญหำร่วมกับ
ผู้ปกครองและ ท ำกำรวิจัยพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหำในห้องเรียนของตนเองอย่ำงน้อยปีละ ๑ เรื่องในกำรช่วย
แก้ปัญหำให้เด็กมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมกับวัยรวมทั้งจัดท ำสำรนิทัศน์เป็นรำยบุคคลเ พ่ือใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
เด็ก ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครองยิ้มแย้มแจ่มใสให้ควำมช่วยเหลือเด็กและผู้ปกครองอย่ำงเสมอภำค  มีผลกำร
ประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ ๕ ในระดับ ดีเยี่ยม อัตรำเฉลี่ยร้อละ ๙๗.๒๕ 
 
 
 
 



แนวทางในการพัฒนา 
 ส่งเสริมพัฒนำครูทุกระดับปฐมวัยให้ได้รับควำมรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
อยู่เสมอ  จัดกิจกรรมบูรณำกำร แนวทำงกำรใช้หลักสูตรปฐมวัยในกำรจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำเด็กให้มี
ควำมพร้อมในทุกๆด้ำน จัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเทคนิคกำรสอนแปลกๆใหม่ๆพัฒนำกำร
สอนของครูให้ทันต่อเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน 

 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

๖.๑ ผู้บริหำรเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย 

๕.๐๐ ๓ 2.86 

๖.๒ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น้ำ และควำมคิดริเริ่มที่
เน้นกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 

๕.๐๐ ๓ 2.86 

๖.๓ ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลกำรประเมินผลหรือกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั งด้ำน
วิชำกำรและกำรจัดกำร 

๕.๐๐ ๓ 2.85 

๖.๔ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๓ 2.84 

๖.๕ ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้
มีประสิทธิภำพ 

๕.๐๐ ๓ 2.95 

๖.๖ ผู้บริหำรให้ค้ำแนะน้ำ ค้ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำ
ใจใส่กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยเต็มศักยภำพและเต็ม
เวลำ 

๕.๐๐ ๓ 2.95 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย 

๕.๐๐ ๒ 1.96 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๖  ๒๐ 19.27 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

๑.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำ 
 กิจกรรมพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

- มีกำรจัดท ำบอร์ดท ำเนียบครู 
- ใบรำยชื่อครูระดับก่อนประถมศึกษำ 
- จัดครูเวรยืนตำมจุดต่ำง ๆ 
- มีแบบบันทึกเวรตำมจุดต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบ 
- ให้ครูจัดท ำสื่อกำรเรียน - กำรสอน 
- จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อกำรสอน 
 



๒.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำ 
 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลบริหำรงำนของผู้บริหำร 

- มีกำรจัดประชุมหน้ำสำย หัวหน้ำฝ่ำยทุกวันอังคำร 
- มีกำรจัดประชุมหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรทุกวันพฤหัสบดี 
- จัดให้มีกำรประชุมครูในระดับก่อนประถมศึกษำ เดือนละ ๑ ครั้ง 
- มีเอกสำรระเบียบวำระกำรประชุมประจ ำเดือน 
- มีเอกสำรชี้แจงเกี่ยวกับมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย 
- มีเอกสำรชี้แจงเกี่ยวกับมำตรกำรควบคุมป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคมือ เท้ำ ปำก 
- มีเอกสำรชี้แจงเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก 

๓.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำ 
 กิจกรรมประเมินผลกำรบริหำรกำรศึกษำปฐมวัย 

- มีกำรจัดท ำใบข่ำวสำรจำกใจครูสู่ลูกน้อยให้กับผู้ปกครองสัปดำห์ละ ๑  ครั้ง 
- มีกำรจัดประชุมสี่ฝ่ำย ผู้บริหำร ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน 
- แบบประเมินควำมคิดเห็นกำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
- แบบประเมินควำมพงึพอใจกิจกรรมประเมินผลกำรบริหำรกำรศึกษำ 

๔.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำ 
 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

- จัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครอง 
- จัดให้มีกำรจัดกิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนเข้ำพรรษำ 
- จัดให้มีกิจกรรมงำนวันแม่ 
- จัดให้มีกิจกรรมตักบำตร,งำนลำซำลเลี่ยนแฟร์ 

๕.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำ 
 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 

- ส่งเสริมครูและบุคลำกรให้เข้ำรับกำรอบรมทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำดังนี้ 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง พัฒนำครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพ่ือกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดใน   
  เด็กปฐมวัย 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ STEM ศึกษำ 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์และเขียนผัง 
  ควำมคิด 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง STEM EDUCATION เพ่ือพัฒนำทักษะใน 
  ศตวรรษท่ี21 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง ครูยุคใหม่ :วิเครำะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง เทคนิคกำรสอนคนให้เกิดปัญญำ 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง พิชิตเด็ก Genv Y ด้วยเทคนิคครูพันธ์ Why 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง แรงบันดำลใจในกำรท ำงำนอย่ำงทรงพลัง 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง กำรออกแบบกำรปฏิบัติกำรสอนในชั้นเรียนเพ่ือกำรเรียนรู้ที่มีควำมหมำย 



- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง Innovative Learning Experience 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง เด็กท ำโครงงำนบนพ้ืนฐำนวิธีกำรวิทยำศำสตร์จ ำแนกตำมกลุ่มสำระ 
   กำรเรียนรู้ 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง ครูสร้ำงนวัตกรรมกำรศึกษำผ่ำนงำนวิจัย 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง ธรรมชำติส ำคัญอย่ำงไร 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง Specific Learning Disonders 
- เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง กลยุทธ์กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงควำมเป็นพลเมือง 
  ประชำธิปไตย 

    - เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง กำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรตำมแนวคิดสะเต็มศึกษำ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนใน 
                       ศตวรรษท่ี 21 
                    - เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง เด็กไทยในยุค THAILAND 4.0 ก ำลังคนที่ชำติต้องกำร 
                    - เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง MONTESSORI กับกำรพฒันำทักษะส ำหรับเด็กในศตวรรษที21 
                    - เข้ำรับกำรอบรมเรื่อง กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้คิดวิเครำะห์ ACTIVE LEARNING เพ่ือทักษะที่   
                       จ ำเป็นในศตวรรษที่๒๑ 
                    - มีกำรจัดท ำแบบบันทึกกำรอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๖.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำ 
 กิจกรรมนิเทศกำรสอนและให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร 

- จัดให้มีกำรสวดตอนเช้ำของครูก่อนท ำกำรสอนทุกวัน โดยจัดให้ครูประจ ำชั้นคนที่ ๑ เข้ำสวด
ภำวนำในตอนเช้ำของ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์  ครูประจ ำชั้นคนที่ ๒ เข้ำสวดภำวนำในตอน
เช้ำของวันอังคำร และวันพฤหัสบดี 

- มีกำรอบรมแนะน ำเก่ียวกับเรื่องกำรดูแลเด็ก กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
- มีกำรอบรมนักเรียนตอนเช้ำหลังเคำรพธงชำติ 
- ให้นักเรียนท ำกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงเพ่ือพัฒนำทักษะทำงด้ำนร่ำงกำย 
- แบบบันทึกกำรประชุมครู และนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษำ 
- ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรดูแลเด็ก กำรใช้เทคนิคกำรสอนใหม่มำปรับใช้ให้เหมำะสมกับ 

     นักเรียนภำยในห้อง 
๗.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำ 

 กิจกรรมส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
- มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนต่อกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้    
ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
- มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนต่อกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
สถำนศึกษำ 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖ 
 ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำโดยมีกิจกรรมรองรับทั้งหมด ๗ กิจกรรมดังนี้ 

๑. กิจกรรมพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
๒. กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลบริหำรงำนของผู้บริหำร  



๓. กิจกรรมประเมินผลกำรบริหำรกำรศึกษำปฐมวัย 
๔. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
๕. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
๖. กิจกรรรมนิเทศกำรสอนและให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร 
๗. กิจกรรมส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน   

มีกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และจัดเก็บข้อมูลกำร
บริหำรงำนของผู้บริหำร เพ่ือน ำข้อมูลจำกผลกำรประเมินผลหรือกำรวิจัยเป็นฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำงำนด้ำนกำร
จัดกำรศึกษำ และส่งเสริมพัฒนำให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองโดยเข้ำรับกำรอบรมทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในกำรเพ่ิมศักยภำพกำรสอนให้ครูมีกำรแนะน ำเทคนิควิธีกำรสอน 
ปรับปรุงวิธีกำรสอนให้เหมำะสมกับผู้เรียน เปิดโอกำสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมร่วมกับสถำนศึกษำ 
เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำมีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
ผลการพัฒนา 

จำกกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมและพัฒนำกิจกรรมของโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำและ กำรพัฒนำศักยภำพของครูและบุคลำกร ส่งเสริมให้บุคลำกรมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ส่งผลให้กำรท ำงำนเป็นระบบ กำรด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรมได้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ตลอดจนผู้ปกครอง 
ชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำและส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม ท ำให้กำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลเป็นที่พอใจของทุกฝ่ำย  มีผล
กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ ๖ ในระดับ ดีเยี่ยม อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๓๕ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ควรมีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำ และ จัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรโดย
จัดกิจเนื้อหำให้ตรงกับควำมต้องกำร เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรสอนให้กับบุคลำกร 
 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับที่

ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได ้

๗.๑ มีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำและน ำสู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๕.๐๐ ๔ ๔.๐๐ 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยตระหนักและเข้ำใจ
หลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

๔.๐๐ ๔ ๔.๐๐ 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย 

๕.๐๐ ๔ ๔.๐๐ 

๗.๔ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชน และท้องถิ่น 

๔.๐๐ ๔ ๔.๐๐ 

๗.๕ จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน ๕.๐๐ ๔ ๓.๒๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗  ๒๐ ๑๙.๒๐ 

 



ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
โรงเรียนได้ด ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร จัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพและน ำสู่กำร

ปฏิบัติได้ เพ่ือพัฒนำเด็กให้มีพัฒนำกำรทุกด้ำนสูงสุดตำมศักยภำพ เหมำะสมกับวัย  สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น พัฒนำเด็กให้เกิดควำมสุขในกำรเรียนรู้ เกิดทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต  

- กิจกรรมกำรวิเครำะห์หลักสูตร มีคณะกรรมกำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรโดยให้ครผูู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเรียนกำรสอนท ำกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกสิ้นปีกำรศึกษำเพ่ือน ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์
หลักสูตรในกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกิจกรรมที่เหมำะสมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ปกครองและ
ท้องถิ่นเพ่ิมมำกขึ้นในแต่ละปีกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำเด็กให้มีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ให้แก่เด็ก 
  - กิจกรรมวันปฐมนิเทศ มีกำรประชุมผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับรู้เกี่ยวกับแนวนโยบำยต่ำงๆของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของเด็กปฐมวัยของโรงเรียนลำซำลในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกฎข้อระเบียบของ
ทุกระดับชั้นให้ผู้ปกครองรับทรำบและปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้องพร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้พูดคุยกับครูประจ ำชั้นใน
กำรสอบถำมพฤติกรรมที่เด็กอยู่ในโรงเรียนและเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันในกำรช่วยกันพัฒนำเด็กและปรับปรุงแก้ไข
กำรจัดกิจกรรมให้ดีขึน้ 
    - กิจกรรมประเมินปรับปรุงแผนกำรจัดประสบกำรณ์ จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน กำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นและ
ชุมชนเพ่ือให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองจำกหน่ำยกำรเรียนรู้ที่ครูจัดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแต่ละหน่วยมีแบบประเมินให้
ผู้ปกครองได้รับทรำบเกี่ยวกับรำยละเอียดในกำรจัดหน่วยกำรเรียนรู้นั้นๆและให้ผู้ปกครองได้เขียนแสดงควำม
คิดเห็นตอบกลับมำเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขพัฒนำกำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของชุมชนท้องถิ่นมำกยิ่งข้ึน 
    - กิจกรรมห้องเรียนสนุก  ผู้ปกครองได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทุกระดับชั้นในกำรมำ
ให้ควำมรู้กับเด็ก เช่น กำรเล่ำนิทำน กำรท ำงำนประดิษฐ์ต่ำงๆ โดยได้รับควำมควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองในกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอนกับคุณครูในทุกห้องเรียนและเด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจำกผู้ปกครอง และน ำมำพัฒนำ
ปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

- กิจกรรมจัดสภำพแวดล้อมเพ่ือกำรเรียนรู้  มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่
อ ำนวยควำมสะดวกให้กับเด็กในกำรพัฒนำเด็กด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญำ มีเครื่องเล่นอุปกรณ์ 
ของเล่น ของใช้อย่ำงเพียงพอกับเด็ก มีขนำดเหมำะสมกับเด็ก สะอำดและปลอดภัยกับเด็กอยู่เสมอ มีมุมหนังสือและ
มีจ ำนวนหนังสือพอเพียงกับจ ำนวนเด็ก มีเครื่องเล่นสนำมที่เหมำะสม ปลอดภัยส ำหรับเด็ก มีห้องพยำบำลที่สะอำด 
เหมำะสมในกำรให้ควำมช่วยเหลือเด็ก มีกำรเผยแพร่ควำมรู่ข่ำวสำรเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัยต่ำงๆให้ผู้ปกครอง
รับทรำบ 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ 
 สถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพเพ่ือให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ที่เหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล มี
กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  รวมทั้งมีกำรจัดสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกเพ่ือพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน มีกำรปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  



ผลการพัฒนา 
เด็กได้รับกำรพัฒนำกำรที่ดีขึ้นได้รับกำรพัฒนำอย่ำงหลำกหลำยเหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถควำม

แตกต่ำงของบุคคล ส่งเสริมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กอย่ำงเหมำะสม มีกำรวิเครำะห์หลักสูตรในแต่ละปี
กำรศึกษำเพ่ือปรับปรุงพัฒนำกำรจัดท ำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น มี
กำรประเมินปรับปรุงแผนกำรจัดประสบกำรณ์โดยได้รับควำมร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรแสดงควำมคิดเห็ น ครูจัด
มุมกำรเรียนรู้ที่ก่อให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้อยู่เสมอ เครื่องเล่น ของเล่น สะอำด ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลำเมื่อมีกำรช ำรุด
ได้ท ำซ่อมแซมอย่ำงสม่ ำเสมอ  มีผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ ๗ ในระดับ ดีเยี่ยม อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๐๐ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยได้รับควำมรู้อยู่เสมออย่ำงต่อเนื่องทั้งในและนอกสถำนศึกษำในกำรเรียนรู้กำรจัด
กำรศึกษำใหม่ๆให้ก้ำวทันต่อกำรศึกษำที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจำกนี้ยังได้ส่งเด็กออกไปเรียนรู้จำกภำยนอก
โรงเรียนเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่ำงๆนอกห้องเรียน น ำหลักกำรใหม่ๆมำปรับใช้กับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีกำรสอนที่ทันสมัยก้ำวไกลสู่ประชำคมอำเซียนฝึกเด็กให้รู้จักคิดวิเครำะห์ พัฒนำเด็กให้เกิดกำร
เรียนรู้ เกิดทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เด็กมีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
 
มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

๘.๑  ก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ 5.๐๐ ๑ 1.00 

๘.๒  จัดท้ำและด้ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

๔.๐๐ ๑ 0.80 

๘.๓  จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำร 

5.๐๐ ๑ 1.00 

๘.๔  ติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรด้ำเนินงำนคุณภำพภำยใน
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๐.๕ 0.50 

๘.๕  น้ำผลกำรประเมินคุณภำพทั งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๔.๐๐ ๐.๕ 0.40 

๘.๖  จัดท้ำรำยงำนประจ้ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 5.๐๐ ๑ 1.00 
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๘  ๕ 4.8๐ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 

โรงเรียนได้ด ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับก่อนประถมศึกษำ ประกอบด้วย กิจกรรมจัดท ำ
มำตรฐำนและแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  กิจกรรมเผยแพร่เอกสำรควำมรู้สนับสนุน  กิจกรรมติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  กิจกรรมกำรจัดท ำรำยงำน SAR โดยมีหลักฐำนชัดเจน  ได้แก่  ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ  
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ, หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ค ำสั่งมอบหมำย



งำน มีกำรติดตำมตรวจสอบที่ชัดเจนเป็นระบบ โดยจัดท ำแบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร
ปฏิบัติของกรรมกำรบริหำรงำนฝ่ำยแต่ละฝ่ำย ประกอบด้วย ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน และฝ่ำยกำรบริกำร
แนะแนว เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  และน ำผลกำรด ำเนินของกรรมกำรบริหำรงำนฝ่ำยมำจัดท ำเป็นสำรสนเทศ
เพ่ือน ำเสนอหัวหน้ำสำย และผู้เกี่ยวข้อง แล้วจึงน ำผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมมำจัดท ำเป็น รำยงำนประจ ำปี 
ข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ โครงสร้ำงหรือระบบกำรบริหำรงำน  รำยงำนประจ ำปีทั้งภำยในและภำยนอก 
และสรุปรำยงำนประจ ำปี ประเมินภำยในของปฐมวัย และในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ นี้  ระดับก่อนประถมศึกษำได้ส่ง
บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนมำตรกำรศึกษำปฐมวัย เข้ำรับกำรอบรมในหัวข้อกำรน ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 
๒๕๕๗ สู่กำรปฏิบัติ อำจเป็นผลต่อเนื่องให้มีกำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๔๖ ในข้อที่ ๑๐ และ ๑๒ ในเรื่องของควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำได้
เหมำะสมตำมวัย และเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้และมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้  
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๘ 
  โรงเรียนมีกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมแนวทำงกำรพัฒนำระบบประกัน

คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง โดยจัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน ระดับก่อนประถมศึกษำเพ่ือใช้เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัยของระดับก่อนประถมศึกษำ 
เริ่มต้นจำกกำรศึกษำวิเครำะห์มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 
๒๕๔๖ เพ่ือน ำมำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ ตลอดจนติดตำมข่ำวสำรข้อมูลจำกต้นสังกัด 
ในเรื่องของมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย รูปแบบกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี และข้อมูลต่ำง ๆ ที่ต้นสังกัดได้
ก ำหนด หรือสั่งกำรให้สถำนศึกษำได้จัดท ำ ซ่ึงกำรจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของระดับก่อนประถมศึกษำ 
ยึดตำมวงจรคุณภำพ PDCA เริ่มตั้งแต่กำรก ำหนดมำตรฐำนสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำและ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี   
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  จัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสำธำรณชน   และพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำโดยใช้ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในในปีกำรศึกษำต่อไป 

 

ผลการพัฒนา 
จำกกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน  เพื่อให้สถำนศึกษำ มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

ที่มีประสิทธิภำพ  มีผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ ๘ ในระดับ ดีเยี่ยม อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๐๐ 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรมีกำรให้กำรแนะน ำพัฒนำบุคลำกรทุกคนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรประกันคุณภำพ

ภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือจะได้ร่วมกันพัฒนำกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบต่อไป  และส่งเสริมให้บุคลำกรครูผู้สอนได้
เข้ำใจถึงหลักเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำร ตลอดจนทักษะต่ำง ๆ ตำมวัย ให้มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
ประเมินในแต่ละระดับคุณภำพ  

 
 
 



ด้านที่  ๓  มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กและบุคลำกร
ในสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๒.๕ ๒.๓๓ 

๙.๒ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๒.๕ ๒.๓๔ 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๙  ๕ ๔.๖๗ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
โรงเรียนได้ด ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรมดังนี้ 
 ๑. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กและบุคลำกรผ่ำนสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยสถำนศึกษำได้จัดแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของเด็กทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้
ที่หลำกหลำย ได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงจนสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง และแหล่งเรียนรู้มีจ ำนวน
เพียงพอกับควำมต้องกำรของเด็ก มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเปิดโอกำสให้
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ำมำร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็ก เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กทั้งด้ำนร่ำงกำย ด้ำน
อำรมณ-์จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนสติปัญญำ โดยมีกิจกรรมรองรับดังนี้ 
 - กิจกรรมแหล่งเรียนรู้เพ่ิมพูนปัญญำ ได้จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยและเพียงพอกับควำมต้องกำรของเด็ก
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำได้แก่ โรงเพำะเห็ด บ่อปลำ บ่อกบ แปลงเกษตร 
สวนสัตว์ลำซำล สวนไดโนเสำร์ สวนเมำคลี ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และแหล่งเรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำได้แก่ 
สวนสัตว์ดุสิต เพ่ือให้เด็กมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยจนสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้
ด้วยตนเอง และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับผู้อื่นได้ โดยมีผลกำรประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ 
 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนกำรท ำกิจกรรม
ที่หลำกหลำย เช่น Let’s read Daily English Amazing English กำรอ่ำนภำษำไทยให้ถูกต้อง กำรปั้นดินน้ ำมัน
สร้ำงสมำธิ กำรท ำขอบบอร์ดแสนสวยฯลฯ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำศักยภำพของตนเอง และ
น ำควำมรู้มำปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอน โดยมีผลกำรประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ 
 - กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โดยสถำนศึกษำได้เปิดโอกำสให้องค์กรและชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำจัดกิจกรรม
ให้กับเด็ก เด็กได้เรียนรู้จำกกำรฝึกปฏิบัติจริงผ่ำนกำรท ำกิจกรรมที่หลำกหลำย โดยกำรส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนให้
ถูกสุขลักษณะ รู้จักรักษำสุขภำพของตนเอง รู้จักแปรงฟันให้ถูกวิธี และรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ โดยมีองค์กร
ที่เข้ำมำจัดกิจกรรมดังนี้  โรงพยำบำลศิครินทร์ โรงพยำบำลรำษฎร์บูรณะ บริษัทแก๊กอินเตอร์เนชั่นแนล        บริษัท
เอนฟำโกรเอพลัส บริษัทโอวัลติน และบริษัทเซ็นแอนด์ดรู โดยมีผลกำรประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ 
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๙ 
 สถำนศึกษำมีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยเพียงพอกับควำมต้องกำรของเด็ก มีกำรจดบันทึกกำรเข้ำใช้แหล่ง
เรียนรู้ต่ำง ๆ เพ่ือดูควำมเคลื่อนไหวและกระตุ้นให้เด็กได้ใช้แหล่งเรียนรู้ และเปิดโอกำสให้เด็กได้เรียนรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง และสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 
และเปิดโอกำสให้บุคลกรทำงกำรศึกษำมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือสำมำรถน ำ



ควำมรู้มำปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำเด็กให้ครบทุกด้ำนทั้งด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ -จิตใจ ด้ำนสังคม 
และด้ำนสติปัญญำ มีกำรเปิดโอกำสให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ำมำจัดกิจกรรมให้กับเด็กเพ่ือพัฒนำเด็กให้
ครบทุกด้ำน 
 

ผลการพัฒนา 
 จำกกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กและบุคลำกรผ่ำนสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ผลปรำกฏว่ำเด็ก
ได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนสติปัญญำผ่ำนกำรเข้ำใช้แหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ 
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเองและสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ บุคลำกรได้พัฒนำศักยภำพของตนเองผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้รับ
ควำมรู้และสำมำรถน ำควำมรู้ไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอน สถำนศึกษำได้เปิดโอกำสให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เข้ำมำจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ท ำให้เด็กได้รับกำรพัฒนำครบทุกด้ำน โดยมีผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ ๙ อยู่
ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 เปิดโอกำสให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ำมำจัดกิจกรรมให้กับเด็ก และเปิดโอกำสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำน
แหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำเพ่ิมข้ึน  
 
ด้านที่  ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 
                     

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

๑๐.๑  จัดโครงกำร  กิจกรรมพัฒนำเด็กให้บรรลุตำม
เป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้นกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๓ ๓.๐๐ 

๑๐.๒ ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย ๕.๐๐ ๒ ๒.๐๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐  ๕ ๕.๐๐ 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
โรงเรียนได้ด ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ 

 กิจกรรมค่ำยเสริมทักษะทำงวิชำกำร ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรให้เหมำะสมกับ
วัยและบรรลุตำมเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ครู  ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

 กิจกรรมค่ำยหนูน้อยคุณธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และบรรลุผล
ตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและจุดเน้นของโรงเรียนอย่ำงเหมำะสมกับวัย เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและท้องถิ่นตำมหลักกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบพหุปัญญำ 



 กิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สถำนศึกษำได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียนอย่ำงเหมำะสมกับวัย  มีกำรสอดแทรกและบูรณำกำร
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยกำรเรียนท ำให้เด็กมีควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

 กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภำพทำงด้ำนศิลปะและกีฬำ  สถำนศึกษำได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
ควำมสำมำรถทำงด้ำนศิลปะและกีฬำแก่ผู้เรียนอย่ำงเหมำะสมกับวัย โดยผ่ำนกำรจัดกิจกรรมกำร
แข่งขันทำงด้ำนศิลปะและกีฬำ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๐ 
 สถำนศึกษำได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง โดยมุ่งเน้นทักษะกำรคิดกำร
เรียนรู้แบบ องค์รวมผ่ำนกำรเล่นที่หลำกหลำยโดยกำรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่เหมำะสมกับวัย ผู้เรียน
สำมำรถเรียนรู้และได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มที่ตำมศักยภำพ ส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยให้กับ
ผู้เรียนอยู่เสมอ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษำควำมสะอำดบริเวณในห้องเรียนและอำคำรเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักกำร
ประหยัด พอเพียงในสิ่งที่ตนมีอยู่ ส่งเสริมกิริยำมำรยำทในกำรเดิน กำรพูด กำรรับประทำนอำหำร และกำรไหว้ที่
ถูกต้องเพ่ือเป็นคุณธรรมและจริยธรรมพ้ืนฐำนให้กับผู้เรียน รวมทั้งสำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันทั้งที่บ้ำน
และสถำนที่ต่ำงๆภำยนอกบ้ำนด้วย ส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ ควำมถนัด ในด้ำนศิลปะและกีฬำ เพ่ือปลูกฝังกำร
ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ นอกจำกนี้ยังได้รับควำมร่วมมือจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่น 
 

ผลการพัฒนา 
จำกกำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ โดยผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำยเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ

ทักษะกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ พัฒนำทักษะควำมสำมำรถตำมวัยและพัฒนำทุกด้ำนอย่ำงสมดุล ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐำนสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง รู้จักกำรประหยัด และน ำเศษวัสดุเหลือใช้น ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมที่
หลำกหลำยที่คุณครูจัดขึ้นในกิจกรรมค่ำยเสริมทักษะวิชำกำร ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงองค์รวมและจำกกำรจัดกิจกรรมหนูน้อยคุณธรรมท ำให้ผู้เรียนมีควำมตระหนักใน
คุณธรรม จริยธรรม  ผู้เรียนสำมำรถปฏิบัติตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมำะสมกับวัย  มีผลกำรประเมินคุณภำพ
มำตรฐำนที่ ๑๐ ในระดับ ดีเยี่ยม อัตรำเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนที่จะด ำเนินกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม รู้จักควำม
พอเพียงและน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงโดยผ่ำน กำรเรียนรู้จำก
ฐำนเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูจัดกิจกรรมข้ึน ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้และปฏิบัติตำมได้เหมำะสมกับวัย ส่งเสริมผู้เรียน
ในกำรเข้ำร่วมแข่งขันทำงด้ำนศิลปะและกีฬำตำมสถำนที่ต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดีในกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำให้บรรลุอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ระดับปฐมวัย 
 
 
 
 



ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้ 
                    สูงข้ึน 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ 
น้ ำหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

๑๑.๑ จัดโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตำมนโยบำย
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

 
๕.๐๐ 

 
๓ ๒.๘๐ 

๑๑.๒  ผลกำรด้ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย ๕.๐๐ ๒ ๑.๘๗ 
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๑  ๕ ๔.๖๗ 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. โครงกำรส่งเสริมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมที่หลำกหลำยในกำรพัฒนำเด็กให้มี
คุณภำพตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยโดยมีกิจกรรมรองรับดังนี้ 
 - กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง ได้จัดฐำนคุณธรรมเกี่ยวกับควำมพอเพียงขึ้นมำได้แก่ ฐำนประหยัด ฐำนซื่อสัตย์ 
ฐำนมีวินัย ฐำนสุภำพ ฐำนสะอำด ฐำนสำมัคคี และฐำนมีน้ ำใจ เ พ่ือให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับควำมพอเพียง มีกำร
สอดแทรกเนื้อหำสำระเกี่ยวกับควำมพอเพียงเข้ำไปในแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และมีกำรจัดบอร์ดควำมรู้
เกี่ยวกับควำมพอเพียงภำยในห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเข้ำใจถึงกำรปฏิบัติตนเกี่ยวกับควำมพอเพียง และ
สำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ โดยมีผลกำรประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ 
 - กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมให้เด็กฝึกปฏิบัติจริงผ่ำนกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรปลูก
ผักที่แปลงเกษตร กำรรดน้ ำต้นไม้รอบ ๆ บริเวณอำคำรเรียนอนุบำล กำรรณรงค์ให้ทิ้งขยะลงถัง กำรเก็บขยะรอบ ๆ 
บริเวณตึกอนุบำล กำรท ำควำมสะอำดสำธำรณสมบัติของโรงเรียน เพ่ือให้เด็กรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นกำร
ปลูกฝังควำมรับผิดชอบให้กับเด็ก โดยมีผลกำรประเมินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ 
 - กิจกรรมเรียนรู้อำเซียน ได้จัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียนตำมแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์เรียนรู้ตำมหน่วยกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ กำรจัดบอร์ดควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียนทั้งในและนอกห้องเรียน 
ส่งเสริมทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษซึ่งเป็นภำษำกลำงที่ใช้ในกำรสื่อสำรของประเทศในกลุ่มอำเซียน ท ำให้เด็กเข้ำใจ
ถึงประเทศต่ำง ๆ ในกลุ่มอำเซียนมำกขึ้น มีควำมรู้ที่ทันสมัยเข้ำกับเหตุกำรณ์ในยุคปัจจุบัน โดยมีผลกำรประเมิน
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ 
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑+ 
 จำกกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย โดยมีกิจกรรมรองรับคือ กิจกรรมหนูน้อย
พอเพียง กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเรียนรู้อำเซียน โดยกำรจัดให้เด็กเข้ำฐำนคุณธรรมด้ำนควำม
พอเพียงซึ่งประกอบไปด้วยฐำนควำมขยัน ฐำนควำมประหยัด ฐำนควำมซื่อสัตย์ ฐำนควำมมีวินัย ฐำนควำมสุภำพ 
ฐำนควำมสะอำด ฐำนควำมสำมัคคี และฐำนควำมมีน้ ำใจ กำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเ รียนตำมแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์เรียนรู้ตำมหน่วยกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้เด็กรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรดูแล
รักษำควำมสะอำดรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน กำรปลูกและกำรดูแลรักษำพืชที่แปลงเกษตร กำรรณรงค์เรื่องกำรรักษำ
ควำมสะอำด ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอำเซียนผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน จำกบอร์ด



ควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน โดยได้รับควำมร่วมมือจำกพ่อแม่ผู้ปกครองในกำรท ำกิจกรรมร่วมกับเด็ก 
ท ำให้เด็กได้รับกำรพัฒนำตรงตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
 

ผลการพัฒนา 
 จำกกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ผลปรำกฏว่ำเด็กได้เรียนรู้ผ่ำนกำรท ำ
กิจกรรมที่หลำกหลำย ได้ลงมือปฏิบัติจริง ปลูกฝังให้เด็กมีควำมรับผิดชอบ รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีองค์
ควำมรู้ที่ทันสมัยเข้ำกับเหตุกำรณ์ในยุคปัจจุบัน และสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ โดยได้รับควำม
ร่วมมือจำกพ่อแม่ผู้ปกครองในกำรเข้ำร่วมจัดกิจกรรม มีผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ ๑๑ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๖ 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ควรจัดแบ่งเวรดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณอำคำรเรียนอนุบำลในทุกระดับชั้น และกำรปลูกพืชที่แปลง
เกษตรควรมีควำมหลำกหลำย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ด้านที่ ๑   มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียนที่

อยู ่
ในระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน นร. 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  
       และออกก่าลังกายสม ่าเสมอ 

๔,๑๖๐ ๔,๓๒๒ ๙๖.๒๖ ๐.๕ ๐.๔๘ 

๑.๒  มีน ่าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ 
       ทางกายเกณฑ์มาตรฐาน 

๓,๙๘๗ ๔,๓๒๒ ๙๒.๒๖ ๐.๕ ๐.๔๖ 

๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ งเสพติดให้โทษ 
       และหลีกเลี ยงสภาวะที เสี ยงต่อ 
       ความรุนแรง โรค ภัย อบุัติเหตุ 
       และปัญหาทางเพศ 

๔,๒๘๕ ๔,๓๒๒ ๙๙.๑๔ ๑ ๐.๙๙ 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั นใจ  
       และกล้าแสดงออก 

๔,๒๒๖ ๔,๓๒๒ ๙๗.๗๗ ๑ ๐.๙๘ 

๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที ดีและให้เกียรติผู้อื น ๔,๒๔๓ ๔,๓๒๒ ๙๘.๑๗ ๑ ๐.๙๘ 
๑.๖  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
        ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และ 
        นันทนาการตามจินตนาการ 

๔,๓๒๒ ๔,๓๒๒ ๑๐๐ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑ ๔,๒๐๔ ๔,๓๒๒ ๙๗.๒๗ ๕ ๔.๘๙ 

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
       โครงการลาซาลรักษ์สุขภาพ 
 - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน 
 -   กิจกรรมกีฬาสี 
 - งานอนามัยโรงเรียน 
 - งานติดตามภาวะโภชนาการ และทดสอบสมรรถภาพ 
 - กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส 
 - งานส่งเสริมความสามารถผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ 
 - กิจกรรมกล้าคิด กล้าท่า กล้าแสดงออก 
 - กิจกรรมรู้เขา รู้เรา 
 



๑. วิธีการพัฒนา 
              ฝ่ ายบริการ -การแนะแนว ได้ด่ า เนิ นการวางแผนงาน เพื อส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนมีสุ ขภาวะที ดี และ                             

มีสุนทรียภาพ โดยได้จัดท่าโครงการลาซาลรักษ์สุขภาพขึ น ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี  
- งานเผยแพร่ข่าวสารเกี ยวกับสุขภาพ  จัดบอร์ดให้ความรู้เกี ยวกับเรื องการดูแลรักษาสุขภาพและป้องกัน

ตนเองเพื อให้พ้นจากการเป็นโรคติดต่ออย่างสม ่าเสมอ เช่น การรับประทานผักผลไม้ต่างๆ ที ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย  
การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเพื อไม่ให้เป็นโรคอ้วน การดูแลสุขภาพของวัยรุ่น อันตรายจากน ่าอัดลม การออก               
ก่าลังกาย การล้างมือสะอาดอย่างถูกวิธี การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ ฯลฯ  นอกจากนี ยังได้รับ               
ความร่วมมือจากหน่วยงานของ สปสช. ที ได้เข้ามาจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื องการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
และปลอดภัยจากโรคระบาดต่าง ๆให้แก่นักเรียนโดยเฉพาะระดับประถมศึกษา  (วันที  ๒๕-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)   

- กิจกรรมกีฬาสี  ปีนี งดจัดกิจกรรมกีฬาสีเพื อไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่ได้
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ออกก่าลังกายอย่างสม ่าเสมอ เช่น กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล ว่ายน ่า วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส 
และมีสถานที ให้นักเรียนได้ออกก่าลังกายตามวัยอย่างเพียงพอ 

- งานติดตามภาวะโภชนาการ และทดสอบสมรรถภาพ คุณครูในหมวดพลศึกษาได้ด่าเนินการชั งน ่าหนักวัด
ส่วนสูงนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั ง ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ และเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในภาคเรียนที  ๑ พบว่ายัง
มีนักเรียนที มีน ่าหนักเกินและนักเรียนที มีน ่าหนักไม่ถึงตามเกณฑ์จ่านวนพอสมควร  คุณครูจึงจัดให้ความรู้ในเรื อง               
การรับประทานอาหารที ถูกต้อง และส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก่าลังกายอย่างสม ่าเสมอ และประสานกับผู้ปกครองเพื อ
ขอความร่วมมือให้ช่วยดูแลนักเรียนเมื ออยู่บ้านให้รับประทานอาหารที มีประโยชน์ หมั นออกก่าลังกาย เพื อให้มีน ่าหนัก
ลดลง เช่น วิ ง ว่ายน ่า เป็นต้น  และในด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน คุณครูพลศึกษาได้ท่า                     
การทดสอบสมรรถภาพนักเรียนทุกคนโดยแบ่งทดสอบเป็น ๒ ภาคเรียนตามระยะเวลาที เหมาะสม นักเรียนที ทดสอบ  
ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางข้อหรือมีเกณฑ์ต ่าเกินไป คุณครูจะน่านักเรียนมาฝึกเพื อให้มีกล้ามเนื อที แข็งแรงและท่าการทดสอบ
ใหม่อีกครั ง  พบว่านักเรียนสอบผ่านเกณฑ์มีจ่านวนเพิ มมากขึ น                     

- งานอนามัยโรงเรียน มียาสามัญให้นักเรียนได้รับประทานเมื อเป็นไข้ตัวร้อน ปวดศีรษะ ปวดท้อง ฯลฯ 
มีห้องพยาบาลเพื อให้นักเรียนได้นอนพักผ่อนเมื อเจ็บป่วยโดยมีคุณครูพยาบาลคอยให้การดูแล ในรายที ได้รับอุบัติเหตุ
ร้ายแรงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบริเวณใกล้เคียง มีระบบการคัดกรองนักเรียนเพื อเฝ้าระวังการติดต่อของโรคระบาด
ต่าง ๆ ส่งผลให้ไม่เกิดโรคระบาดเกิดขึ นในโรงเรียน นอกจากนี ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื อให้นักเรียน
ได้รับวัคซีนที เป็นภูมิคุ้มกันขั นพื นฐานตามวัยที กระทรวงสาธารณสุขก่าหนด และประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน
เพื อให้บริการต่าง ๆ ตามความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ดังนี  
๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นักเรียนประถมศึกษาปีที  ๓ ทุกคนไปเรียนวิชาสุขศึกษากับคุณหมอที โรงพยาบาล                     
.                                  ศิครินทร์     
๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตรวจสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีที  ๑-๖ ณ ห้องประชุมคุณธรรม โดยเจ้าหน้าที และ

พยาบาลจากส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เคลือบฟลูออไรด์และตรวจสุขภาพฟันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา  
                                   ปีที  ๖ (ตามตามความสมัครใจของนักเรียน และผู้ปกครอง)  ณ หอประชุม JVK  
  โดยทนัตแพทย์จากโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ 



๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (ตามตามความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง)      .                                   
                                  ณ อาคารยวง เดอ ลาซาล โดยนางพยาบาลจากโรงพยาบาลศิครินทร์ 
๙ กันยายน ๒๕๕๙ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ให้แก่นักเรียนประถมศึกษาปีที  ๖ โดยพยาบาล

อนามัย จากสาธารณสุข (ศูนย์ ๘) รุ่งเรือง 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ฉีดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  (เข็ม ๒) ณ อาคารยวง เดอ ลาซาล โดยพยาบาล                       
.                                  จากโรงพยาบาลศิครินทร์ 
๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลกล้วยน ่าไทได้เข้ามาตรวจสุขภาพช่องปากให้แก่นักเรียนชั น

ประถมศึกษาปีที  ๑ -๒ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
ตามนโยบายส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                     

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ส่านักอนามัย โดยกองควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๘ บุญรอด รุ่งเรือง 
ส่านักงานเขตบางนา ได้เข้ามาร่วมกันจัดกิจกรรม “เสริมสร้างความรู้...ต่อสู้ไข้เลือดออก” 
เพื อรณรงค์ส่งเสริมการให้ความรู้เรื องโรคไข้เลือดออกและการก่าจัดยุงลายให้กับนักเรียน
และคุณครู โดยจัดแสดงในรูปแบบสื อต่าง ๆ รวมทั งสื อดิจิตอล 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร เจ้าหน้าที สายตรวจพื นที  ๓ และพยาบาลอนามัย
โรงเรียนศูนย์ฯ๘ เข้าตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาพื นที เขตบางนา 
เพื อป้องกันและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื อโรคและสารพิษในอาหาร และน ่า เพื อ
กระตุ้นให้ผู้สัมผัสอาหารในสถานศึกษาเกิดจิตส่านึกในการประกอบ ปรุงอาหารที สะอาด
ปลอดภัย ซึ งเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ผลการตรวจโรงเรียนลาซาล 
“ผ่านการประเมิน” 

- กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส  จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ งที เป็นอบายมุขต่าง ๆ เช่น การรณรงค์การงดสูบบุหรี 
ในวันงดสูบบุหรี โลก การต่อต้านสิ งเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติด  เพื อเป็นการปลูกจิตส่านึกให้แก่นักเรียนไม่ให้เข้าไป
ยุ่งเกี ยวกับสิ งเสพติด  รวมทั งได้สอดแทรกความรู้เรื องสิ งเสพติดและเพศศาสตร์ศึกษาแก่นักเรียนในชั วโมงเรียน      
วิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะวิชาสุขศึกษา และวิชาแนะแนว  เพื อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส่าคัญถึงโทษ
และการป้องกันตนเองจากสิ งเสพติด ความรุนแรง อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  นอกจากนี ฝ่ายกิจการนักเรียนยังได้ให้                  
ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที อยู่ในกลุ่มเสี ยงโดยการเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมนักเรียน เพื อให้มี
ทักษะในการดูแลตนเองให้พ้นจากสิ งเสพติด และร่วมมือกับสถานีต่ารวจบางนาที ได้เข้ามาให้ความรู้เกี ยวกับเรื อง                    
ยาเสพติดให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที  ๕ ในโครงการ “ต่ารวจแดร์” 

- กิจกรรมกล้าคิด กล้าท่า กล้าแสดงออก  ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเพื อส่งเสริมให้นักเรียน                     
มีความมั นใจในตนเอง กล้าคิดกล้าพูด และกล้าลงมือปฏิบัติเพื อแสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างเหมาะสม 
เพื อให้เกิดเชื อมั น มั นใจ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและกลุ่มเพื อน  โดยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ทั งภายใน และภายนอกโรงเรียน เช่น การเป็นพิธีการน่าเสนองานต่าง ๆ ในบูทวิชาการทั งภายในและภายนอกโรงเรียน 
การพูดหน้าชั นเรียน หน้าแถว  การฟ้อนร่า การเล่นดนตรีไทย ฯลฯ       



- กิจกรรมรู้ เขา รู้ เรา  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ มีมนุษยสัมพันธ์ที ดี                    
ให้ เกียรติผู้ อื น และอยู่ ร่วมกับผู้ อื น ได้อย่างมีความสุข  เช่น การท่ากิจกรรมกลุ่ม  การท่าหนังสื อBig Book                       
การเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมทัศนศึกษา การท่ากิจกรรมบุกเบิกในการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เป็นต้น    

- งานส่งเสริมความสามารถผู้ เรียนด้านสุนทรียภาพ  จัดให้มีการส่ารวจนักเรียนที มีความสนใจและ
ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา  เพื อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถเพิ มมากขึ น และจัดส่ง
นักเรียนให้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ทั งใน และนอกสถานศึกษา เพื อพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้
มากยิ งขึ น เช่น การประกวดเขียนเรียงความวันพ่อ การประกวดวาดภาพและงานประดิษฐ์ การประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง-เพลงสากล การฟ้อนร่า การแสดงโปงลาง การแสดงดนตรีไทย-สากล ในด้านกีฬาส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  เช่น การแข่งขันฟุตซอล  ว่ายน ่า เทเบิลเทนนิส เทควันโด ฯลฯ ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
รางวัลมากมาย 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด่าเนินงานตามโครงการลาซาลรักษ์สุขภาพ ส่งผลให้นักเรียนรู้จักดูแลตนเองเพื อให้มีสุขภาพที ดี และ
แข็ งแรงอยู่ เสมอ รู้ จั ก เลือกรับประทานอาหารที มีป ระโยชน์ ต่ อร่างกาย ออกก่า ลั งกายอย่างสม ่ า เสมอ                           
มีภาวะการณ์เจริญเติบโตตามเกณฑ์  มีทักษะในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากสิ งเสพติด สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ โดย
ไม่ใช้ความรุนแรง รู้จักการวางตัวเมื ออยู่กับเพศตรงข้าม ได้รับการดูแลรักษาเบื องต้นเมื อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือได้รับ
บาดเจ็บเมื ออยู่ โรงเรียน มีความมั นใจในตนเอง และกล้าแสดงออกถึงความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ                     
อย่างเหมาะสม สามารถท่างานหรืออยู่ร่วมกับผู้อื นได้อย่างมีความสุข และนักเรียนมีความสนุกสนานในการ เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ทั งในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ 

๓. แนวทางการพัฒนา 
  ควรมีการจัดกิจกรรมที หลากหลายอย่างสม ่าเสมอ เพื อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพ

ของตนเองในด้านต่างๆ ตามความถนัด 
 มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ประสงค์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่อยู่
ในระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๒.๑ มีคุณลักษณะที พึงประสงค์ตามหลักสูตร 3,962 4,322 91.67 ๒ ๑.๘๓ 
๒.๒  เอื ออาทรผู้อื นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี

พระคุณ 3,969 4,322 91.67 ๑ ๐.๙๒ 

๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที 
แตกต่าง 4,007 4,322 92.71 ๑ ๐.๙๓ 

๒.๔  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ งแวดล้อม 3,993 4,322 92.39 ๑ ๐.๙๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒   ๙๒.15 ๕ ๔.๖๐ 
 



ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. โครงการอบรมปลูกฝังการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

    - กิจกรรมอบรมปลูกฝังการเป็นพลเมืองดีของชาติ  

    - กิจกรรมประเมินผลพฤติกรรมความซื อสัตย์ของผู้เรียน  

- กิจกรรมประเมินผลผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
 
๕. โครงการอบรมปลูกฝังการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  

- กิจกรรมปลูกฝังการออมทรัพย์  
- กิจกรรมรณรงค์การประหยัดน ่า -ไฟฟ้า  
- กิจกรรมประเมินผลผู้เรียนด่าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม  

๖. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน  
- กิจกรรมการประเมินผลผู้เรียนมีความตั งใจ และรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อหน้าที การงาน  
- กิจกรรมประเมินผลผู้เรียน มีความเพียร พยายามอดทน เพื อให้งานส่าเร็จตามเป้าหมาย  

๗. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย  
- กิจกรรมวันสงกรานต์  
- กิจกรรมวันลอยกระทง (ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ร.๙)  

  - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  
 - กิจกรรมวันไหว้ครู  

๘. โครงการอบรมปลูกฝังผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ  
 - กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
 - กิจกรรมรักษาความสะอาด   

    - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ร.๙) 
   - กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  

๒. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต  
    - กิจกรรมเก็บสิ งของคืนเจ้าของ  
    - กิจกรรมฟังธรรมรักษาสัตย์  

๓. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  
- กิจกรรมการแต่งกายถูกระเบียบ   

  - กิจกรรมอบรมปลูกฝังการมาโรงเรียนทันเวลา  
  - กิจกรรมอบรมปลูกฝังการเข้าแถวเดินแถว อย่างเป็นระเบียบ  

- กิจกรรมรักษาความสะอาด  
๔. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงการใฝ่เรียนใฝ่รู้  
 - กิจกรรมประเมินผลความตั งใจเรียน  



 - กิจกรรมอาสาจราจร 
  - กิจกรรมเยี ยมทหารผ่านศึก   
  - กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน 
  - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร บริการ  
๙. โครงการค่ายคุณธรรม ๑๐. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที  

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ร.๙) 
  - กิจกรรมวันไหว้ครู   

- กิจกรรมตักบาตรท่าบุญวันเด็ก   
  - กิจกรรมวางพวงมาลาท่านนักบุญยอห์นแบปติสท์ เดอ ลาซาล   

- กิจกรรมประเมินผลการเป็นลูกที ดีต่อพ่อแม่   
  - กิจกรรมประเมินผลการเป็นนักเรียนที ดีของโรงเรียน  
๑๑.  โครงการปลูกฝังผู้เรียนให้มีความเอื ออาทร เมตตากรุณา 
 - กิจกรรมเยี ยมทหารผ่านศึก  

- กิจกรรมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
- กิจกรรมพี สอนน้อง  

๑๒. โครงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
- กิจกรรมเสียงตามสาย  
- กิจกรรมเลือกตั งกรรมการห้องเรียน  
- กิจกรรมรณรงค์ในระบอบประชาธิปไตย  
 - กิจกรรมเลือกตั งสภานักเรียน  

๑๓. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  
- กิจกรรมวันสงกรานต์ 
- กิจกรรมวันลอยกระทง (ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ร.๙) 

  - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  
            - กิจกรรมวันไหว้ครู  
๑๔. โครงการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม  

- กิจกรรมการรณรงค์ดับเครื องยนต์เมื อจอด   
  - กิจกรรมรักษาความสะอาด  

- กิจกรรมปลูกต้นไม้ลดมลพิษ   
- กิจกรรม Big Cleaning Day   
- กิจกรรมรณรงค์วันสิ งแวดล้อมโลก  

 
 



๑. วิธีการพัฒนา 
 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดให้นักเรียนได้เข้ารับการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที พึง
ประสงค์ โดยจัดให้นักเรียนได้ร่วมงานโครงการกิจกรรมที ส่งเสริมผู้เรียนแสดงออกถึงการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยึดมั น
ในศาสนาภาคภูมิใจในความเป็นไทย เคารพ เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์จัดอบรมปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้
แสดงออกถึงคุณธรรมความซื อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตนตามกฎ ข้อบังคับการมีระเบียบวินัย ตามระเบียบของสถานศึกษา 
และของสังคม เคารพในสิทธิของตนเอง และผู้อื น ยึดมั นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข อบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนได้น่าแนวทางการด่าเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีเหตุผล มีความรอบคอบ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญูกตเวที มีความรับผิดชอบต่องานที ท่าจนส่าเร็จลุล่วง ตลอดจนการจัดให้นักเรียนได้
ร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย มีคุณธรรม  แบ่งปันการแสดงออกถึงความเอื ออาทร มีความเมตตา
กรุณาต่อผู้อื น อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้รับความบรรเทาจากเหตุการณ์น ่าท่วม ท่าให้สามารถ
ด่าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนการจัดให้นักเรียนได้เข้าค่ายคุณธรรม เพื อขัดเกลาพฤติ กรรม และ
ความคิด ให้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  รวมถึงการแสดงออกของการเป็นนักเรียนที ดี การปฏิบัติต่อพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และด่าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนการดูแลรักษา
สิ งแวดล้อมในชุมชนและในสังคมที นักเรียนอาศัยอยู ่
๒. ผลการพัฒนา 
         จากการด่าเนินงานตามมาตรฐานที  ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที พึงประสงค์  พบว่านักเรียนให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติกิจกรรรมที อบรมปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร นักเรียนมีจิตส่านึกที ดี ในการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ภาคถูมิใจในความเป็นไทย มีความ
ศรัทธายึดมั นในศาสนา เคารพ เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย  
แสดงออกถึงการใฝ่เรียนรู้ มีความตั งใจในการเรียน  ด่าเนินชีวิตบนพื นฐานของความพอเพียง รู้จักใช้ทรัพยากร สิ งของ
อย่างประหยัด มีความรับผิดชอบในการท่างาน มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์เป็น
ต้น  
       นอกจากนี ยังพบว่า นักเรียนได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าความส่าคัญของการมีน ่าใจ การเสียสละ การแสดงออกถึง
การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้ที ประสบภัยต่าง ๆ รู้จักการแบ่งปันมีความเอื ออาทร ต่อผู้ที อยู่ร่วมกันในสังคมยึดมั นใน
ระบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู้อื น  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พัฒนาสิ งแวดล้อม โดยนักเรียนร่วมกันรณรงค์ เผยแพร่การรักษาสิ งแวดล้อมทั งภายในโรงเรียน  และชุมชนใกล้เคียง 
มาตรฐานที  ๒ อัตราเฉลี ยร้อยละ ๙๒.๑๕ อยู่ในระดับดีเยี ยม (คะแนนที ค่านวณได้ ๔.๖๐) 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนประหยัด มีจิตอาสา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการด่าเนินชีวิตประจ่าวัน ให้มากยิ งขึ นในทุก ๆปีการศึกษา และใช้วินัยเชิงบวกสอดแทรกไปทุกกิจกรรม 
เพื อให้นักเรียนมีคุณธรรมในตนเอง และการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื อง 
 พัฒนาอบรมส่งเสริมให้นักเรียน ให้มีคุณลักษณะที พึงประสงค์ ๘ ประการ เน้นทั งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป
อย่างเป็นองค์รวม เน้นหลักการให้ผู้เรียนได้คิดเป็น นั นคือโรงเรียนต้องเน้นความเป็นกัลยาณมิตร ทั งจากผู้บริหารและ
ครูผู้สอน 



      มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร. ที่อยู่ใน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๑  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรยีนรู ้และสื อต่างๆ รอบตัว 4,322 4,003 92.62 ๒ ๑.๘5 

๓.๒  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั ง
ค่าถามเพื อค้นคว้าหาความรู้เพิ มเติม 4,322 4,012 92.83 ๑ ๐.๙3 

๓.๓  เรียนรู้รว่มกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี ยนความคิดเห็นเพื อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน 4,322 4,020 93.01 ๑ ๐.๙3 

๓.๔  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน 4,322 3,996 92.46 ๑ ๐.๙๒ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓   92.73     ๕   ๔.๖3 

 
หมายเหตุ จ านวน นร. ๔,๓๒๒  คน ณ วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ฝ่ายวิชาการได้ด่าเนินการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อง โดยจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี  
 ๑. โครงการส่งเสริมการค้นคว้าของผู้เรียน 
     ๑.๑ กิจกรรมแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั งภายในและภายนอก 
     ๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ( อ้างอิงห้องสมุด ) 
     ๑.๓ กิจกรรมรักการอ่าน 
 ๒. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา  
     ๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่านและสรุปประเด็นความรู้ 
     ๒.๒ กิจกรรมการแลกเปลี ยนความรู้และถ่ายทอดความรู้เรื องราว ประสบการณ์สู่ผู้อื น 
 ๓. โครงการส่งเสริมการท่างานเป็นทีม  
     ๓.๑ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 ๔. โครงการส่งเสริมการน่าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน 
     ๔.๑ งานส่งเสริมการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต  

    ๔.๒ กิจกรรมน่าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 
ฝ่ายวิชาการส่งเสริมให้ผู้เรียนการเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีหลักฐานและร่องรอย การบันทึกสรุปผลการสังเกต

การสอบถาม การตรวจเอกสารหลักฐานร่องรอย และผู้ที เกี ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั งค่าถามเพื อค้นคว้าหาความรู้เพิ มเติม หลักฐาน
ร่องรอยการเข้าร่วมหรือมีส่วนปฏิบัติกิจกรรม โครงการส่งเสริมรักการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการใช้



แหล่งเรียนรู้ มีการบันทึกรายการลงในทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาของครู พร้อมกับสรุปผล
การปฏิบัติกิจกรรม การจัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูและมอบหมายงานที เกี ยวข้องกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัย
รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองพร้อมกับท่าบันทึกและสรุปผลการสังเกต การสัมภาษณ์ผู้เรียนและผู้ที 
เกี ยวข้องกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั งค่าถาม เพื อค้นคว้าหาความรู้เพิ มเติมและ
มีการแลกเปลี ยนความคิดเห็นเพื อการเรียนรู้โดยมีผลงาน ชิ นงาน โครงงานของผู้เรียน พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ ใน
การใช้เทคโนโลยีของนักเรียนจากโครงการกิจกรรมดังกล่าว  ซึ งมีหลักฐานร่องรอย เช่น สมุดบันทึก โล่ เกียรติบัตร 
รางวัล และภาพถ่าย เป็นต้น 
๑. วิธีการพัฒนา  
 ฝ่ายวิชาการได้ด่าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆทั งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยส่งเสริมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในการพัฒนาให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั งค่าถามเพื อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ มเติมจากบทความและสิ งพิมพ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  อีกทั งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่มมีการแลกเปลี ยนความรู้ ถ่ายทอดความรู้เรื องราวประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นเพื อเรียนรู้ระหว่างกันซึ ง
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีกระบวนกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้อุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีและระบบอินเทอร์เน็ต เช่น  กระดานอัจฉริยะ โทรทัศน์  คอมพิวเตอร์  ประกอบการสอน  นอกจากนี ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะการน่าเทคโนโลยีไปใช้เอื อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
๒. ผลการพัฒนา  
 จากการด่าเนินโครงการ งานกิจกรรมตามแผนงานที ได้วางไว้ ส่งผลให้นักเรียนเข้าร่วมรักการอ่านในวันอังคาร 
วันพฤหัสบดี ตั งแต่เวลา ๗.๔๐ – ๘.๐๐ น. โดยเข้าร่วมกับบริษัทพิซซ่าคอมปะนี ให้ นร.อ่านหนังสือบทความ    
สิ งพิมพ์ต่างๆ ทุกที เมื อมีเวลาและโอกาส สามารถบันทึกสรุปสาระส่าคัญเรื องที อ่านได้มีการยืมหนังสือหรือสิ งพิมพ์            
จากห้องสมุด นักเรียนได้ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจสามารถจับประเด็นเนื อหาที อ่านได้ 
รู้จักแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี ยนความคิดวิธีการเรียนรู้ระหว่างกัน ผ่านกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมโครงงาน เป็นต้น 
ซึ งนักเรียนสามารถเขียนถ่ายทอดความรู้ เรื องราว ประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้อื นได้ โดยใช้ทักษะทางเทคโนโลยีน่าเสนอ
ข้อมูลหรือผลงานเพื อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ มีผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที  ๓ อัตราเฉลี ยร้อยละ 
๙๒.๗๓ อยู่ในระดับ ดีเยี ยม (คะแนนที ค่านวณได้ ๔.๖๓) 
๓. แนวทางการพัฒนา 
     ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้สื อเทคโนโลยีในการสื อสารสืบค้นและน่าเสนอ
ข้อมูล 
๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง  ดู  พูด เขียน และตั งค่าถามเพิ งค้นคว้าหา
ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล 

 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน 
นร. ที่อยู่ใน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื องที อ่าน ฟัง และดู และสื อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๔,๐๒๐ ๔,๓๒๒ ๙๓.๐๑ ๒ ๑.๘๖ 

๔.๒ น่าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

๔,๐๗๐ ๔,๓๒๒ ๙๔.๑๗ ๑ ๐.๙๔ 

๔.๓  ก่าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

๔,๐๒๘ ๔,๓๒๒ ๙๓.๒๐ ๑ ๐.๙๓ 

๔.๔ มีความคิดริเริ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

๔,๐๔๘ ๔,๓๒๒ ๙๓.๖๖ ๑ ๐.๙๔ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔   ๙๓.๕๑ ๕ ๔.๖๗ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑.  โครงการพัฒนาความสามารถผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และสมเหตุสมผล  
   ๑.๑ กิจกรรมการอ่าน, คิดวิเคราะห์ 
   ๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และเชื อมโยงข้อมูล 
   ๑.๓ กิจกรรมพัฒนาความคิดสู่องค์ความรู้ใหม่ 
   ๑.๔ กิจกรรมวันภาษาไทย 
   ๑.๕ กิจกรรม Big book 
   ๑.๖ กิจกรรมสมุดเล่มเล็ก 
  ๒. โครงการสร้างสรรค์ความคิดประดิษฐ์ผลงาน  
   ๒.๑ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
   ๒.๒ กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดเพื อสังคม 
   ๒.๓ กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ 
.  ๓. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
   ๓.๑ กิจกรรมประกวด ๑ โครงงาน ๑ ห้องเรียน 
   ๓.๒ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
   ๓.๓ กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว และเหตุการณ์ส่าคัญ 
   ๓.๔ กิจกรรมค่ายวิชาการ 

๔. โครงการส่งเสริมความคิดริเริ มสร้างสรรค์ 
   ๔.๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดริเริ มสร้างสรรค์ 



  ๔.๒ กิจกรรมสร้างผลงานจากการเรียนรู้ 
  ๔.๓ กิจกรรมน่าเสนอผลงาน  
๑. วิธีการพัฒนา 
 ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ ให้ครูทุกกลุ่มสาระวิชาประชุมวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  และจัดโครงการ/กิจกรรม/งานเพื อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ มีเหตุผลโดยที แต่ละโครงการจะมุ่งเน้นให้พัฒนา
ความสามารถผู้เรียนอย่างจริงจัง มุ่งฝึกการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติตนอย่างสมเหตุสมผล เป็นระบบ ฝึกการเปรียบเทียบ
ข้อมูลและเชื อมโยงข้อมูล ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันโดยกระบวนการกลุ่ม แลกเปลี ยนความ
คิดเห็นระหว่างกัน ถ่ายทอดความรู้เรื องราว ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้  และอยู่
ร่วมกัน แลกเปลี ยนความคิดเห็น เพื อการเรียนรู้ระหว่างกัน  ฝ่ายวิชาการได้ส่งเสริมให้ด่าเนินการของทุกโครงการ และ
กิจกรรมอย่างต่อเนื องตามระยะเวลาที ก่าหนดไว้  ซึ งเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ตามสมรรถนะส่าคัญใน
หลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  และท่าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการท่างาน การอยู่
ร่วมกัน การท่างานเป็นทีม  การปรับตัวเพื อพร้อมรับการเปลี ยนแปลงของสังคม   
๒. ผลการพัฒนา  
 จากการด่าเนินโครงการ กิจกรรม งาน ส่งผลให้ นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ สามารถประมวลแนวคิด และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้ นักเรียนมีแนวคิดที ผ่านกระบวนการคิดที เหมาะสม มีทักษะชีวิต แก้ปัญหาและ
ความขัดแย้งต่าง ๆ ได้ ก่อให้เกิดความคิดริเริ มสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ งใหม่ โดยใช้
พื นฐานความรู้เดิม เกิดการพัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างเหมาะสม  ซึ งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม
สมรรถนะส่าคัญในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที  ๔   
อัตราเฉลี ยร้อยละ  ๙๓.๕๑  อยู่ในระดับ ดีเยี ยม  (คะแนนที ค่านวณได้ ๔.๖๗) 
๓. แนวทางการพัฒนา     
   ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองในด้านการสรุปความคิด และการสื อสารด้วยวิธีการเขียนให้มากขึ น  โดย
การสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อง 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก  
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ดีมาก ๑ ๐.๘๒ 
๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ดีเยี่ยม ๑ ๑.๐๐ 
๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ดีมาก ๒ 1.78 
๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ดี ๑ 0.77 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕ ดีมาก ๕ ๔.37 
 



ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
  ๑.  โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๒.  โครงการพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๓.  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการสอบระดับชาติ 
๑.  วิธีการพัฒนา 
      โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมของทางฝ่ายวิชาการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษา ที่ส่งผลถึงผู้เรียน สะท้อนถึงทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ที่ผู้เรียนได้รับโดยใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาเป็นยุทธศาสตร์ในการวางแผนการท างาน ด้วยกระบวนการ PDCA  เริ่มจากการท าแผนพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน  พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9  เพ่ือรองรับโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน
ดังต่อไปนี้ 
     ๑. งานจัดท าตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนใน
แต่ละภาคเรียนทางโรงเรียนได้จัดให้มีการ วัดประเมินผลตามตัวชี้วัด  การทดสอบกลางภาค และทดสอบปลายภาคเพ่ือ
ประมวลผลการเรียนงานจัดท าตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ได้รวบรวมข้อมูล แต่ละรายวิชา จ าแนกตาม
ระดับผลการเรียน น ามาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหาร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในล าดับต่อไป 
     ๒. งานจัดเก็บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ฯ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ซึ่งได้แก่ 
         ๒.๑  ความสามารถในการสื่อสาร 
                - การรับและส่งสาร 
                - วัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
                - การเลือกใช้และบูรณาการสื่อหรือเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อการถ่ายทอด 
                - แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง 
          ๒.๒  ความสามารถในการคิด  
                - การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ 
                - การคิดวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
                - การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม 
       ๒.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
                - การเข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม 
                - การแสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้ 
                - การใช้เหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจ 
      ๒.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
              - การติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในเชิงบวกและท างาน 
              - ความรับผิดชอบในหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกในสังคม 
              - การปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
              - ความสามารถในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา 

   - การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
      ๒.๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            - การใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เพ่ือการพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร         
              การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
            - การเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 



            - การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - การวิเคราะห์ และเลือกใช้สื่อได้เหมาะสมกับวัย 

    ๓. ด้านผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ในภาพรวมจากการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและการพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
เขียนเรื่องหรือข้อความที่ได้จากการอ่าน โดยประเมินความสามารถของนักเรียนจากทุกรายวิชาจากหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
        ๓.๑ สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ และสามารถสร้างความเข้าใจ
และประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 
        ๓.๒ สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุนโต้แย้ง 
        ๓.๓ สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือล าดับความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 
        ๓.๔ สามารถสรุปค่าแนวคิดแง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
        ๓.๕ สามารถสรุปอภิปรายขยายความคิดเห็นโต้แย้งสนับสนุนโน้มน้าวโดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
    ๔. งานสรุปประเมินผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ  (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖   มัธยมศึกษาปีที่ ๓  และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9  โดยท าการรวบรวมผลการทดสอบระดับชาติ และจัดท าสถิติคะแนน
เฉลี่ยของโรงเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในแต่ละรายวิชา ตลอดจนการเปรียบเทียบกับขีดจ ากัดล่าง
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
๒.  ผลการพัฒนา 
    มาตรฐานที่ ๕ ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ ผลการประเมินคณุภาพ ได้อัตราเฉลี่ยร้อยละ 86.75 อยู่ในระดับดีมาก (คะแนน
ที่ค านวณได้ 4.37) นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลสัมฤทธิ์ต่างๆ ดังนี้ คือ  
     ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก าหนดคือ ปีการศึกษา ๒๕๕9  
                - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  ร้อยละ  86.61  
อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
                - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  ร้อยละ  81.44  
อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
                - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด   ร้อยละ  79.58 
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
                - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด    ร้อยละ  78.57 
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
      จากข้อมูลข้างต้นพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเฉลี่ยทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.55 
อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
     ๒.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  มีนักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด มีนักเรียนเข้ารับการประเมินทั้งหมด ๔,314 คน ทั้ง ๕ ด้าน  ดังนี้ 
         ๑.)  ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีความสามารถในการสื่อสาร ดีเยี่ยม ร้อยละ 54.52  ดี 
ร้อยละ 44.97   และผ่าน ร้อยละ 0.51    ดังนั้นจะความสามารถในการสื่อสารผ่านเกณฑ์ดี ร้อยละ 99.49 
           ๒.) ด้านความสามารถในการคิด 
        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีความสามารถในการคิด  ดีเยี่ยม ร้อยละ 49.77  ดี   
ร้อยละ 49.72    และผ่าน ร้อยละ 0.51     ดังนั้นจะความสามารถในการคิด  ผ่านเกณฑ์ดี ร้อยละ 99.49 
 
 
 



 ๓.) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  ดีเยี่ยม ร้อยละ 50.19    
ดี ร้อยละ 48.98    และผ่าน ร้อยละ 0.83   ดังนั้นจะความสามารถในการแก้ปัญหา  ผ่านเกณฑ์ดี ร้อยละ 99.17 
 ๔.) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ดีเยี่ยม ร้อยละ 57.63   
ดี ร้อยละ 42.00  และผ่าน ร้อยละ 0.37    ดังนั้นจะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ผ่านเกณฑ์ดี ร้อยละ 99.63 
          ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ดีเยี่ยม ร้อยละ 60.94  
ดี ร้อยละ 38.90  และผ่าน ร้อยละ 0.16     ดังนั้นจะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ผ่านเกณฑ์ดี ร้อยละ 
99.84 
       จากข้อมูลข้างต้นพบว่าผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  เฉลี่ยทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๙.52     
อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
     ๒.๓ ด้านผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน มีนักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ตามเกณฑ์ทีโ่รงเรียนก าหนด ดังนี้  
        - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  ร้อยละ 91.42 อยู่ใน
เกณฑ์ ดีเยี่ยม 
        - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ร้อยละ  97.54 อยู่ใน
เกณฑ์ ดีเยี่ยม 
        - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑–๓ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  ร้อยละ 82.35  อยู่ใน
เกณฑ์ ดีเยี่ยม              
        - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ร้อยละ 82.01   อยู่ใน
เกณฑ์ ดีเยี่ยม 
    จากข้อมูลข้างต้นพบว่าผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เฉลี่ยทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ   89.11 
อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
     ๒.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕9 มีจ านวนนักเรียนผลการ
ทดสอบสูงกว่าขดีจ ากัดล่าง ในแต่ละระดับชั้นดังนี้ 
           - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบไม่ต่ ากว่าขีดจ ากัดล่าง  ร้อยละ 84.34  อยู่ในเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม 
           - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ มีผลการทดสอบไม่ต่ ากว่าขีดจ ากัดล่าง   ร้อยละ 89.81  อยู่ในเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม 
           - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ มีผลการทดสอบไม่ต่ ากว่าขีดจ ากัดล่าง  ร้อยละ 56.25   อยู่ในเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม           
      จากข้อมูลข้างต้นพบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕9  เฉลี่ยทุก 
ระดับชั้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.80   อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนลาซาล มุ่งม่ันพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้อย่างชัดเจน สร้างความสนใจให้ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที ่ 
หลากหลาย การใช้แบบฝึกทักษะที่มีความหลากหลาย อีกทั้งส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้  พร้อมทั้งมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือเป็นการปลูกฝังผู้เรียน เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม และ



เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทางการศึกษา จึงได้มุ่ง เน้น  เป็น
พิเศษในสาระที่ต้องปรับปรุง  จากผลจากการทดสอบ O-NET ดังนี้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีสาระที่ควรปรับปรุงดังนี้ 
          - 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีสาระท่ีควรปรับปรุงดังนี้ 
วิชา คณิตศาสตร์       
 สาระที่ ๒  การวัด 
 มาตรฐาน ค ๒.๒  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีสาระท่ีควรปรับปรุงดังนี้ 
วิชา ภาษาไทย          
สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
       มาตรฐาน  ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 
วิชา สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    
สาระที่ ๒  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
       มาตรฐาน  ส ๒.๒  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ                                             
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
       มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์ 
       มาตรฐาน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้ ทรัพยากรที่มี
อยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
วิชา ภาษาอังกฤษ 
 สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
       มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
       มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
วิชา วิทยาศาสตร์  
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร 
         มาตรฐาน ว ๓.๑   เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว  
ระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
          มาตรฐาน ว ๓.๒   เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร  การเกิดสารละลาย การ
เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระที่ ๗  ดาราศาสตร์และอวกาศ 



            มาตรฐาน ว ๗.๒  เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและทรัพยากร- 
ธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและการสื่อสาร  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ง ที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
สาระท่ี ๖  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
         มาตรฐาน ว ๖.๑  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
สาระที่ ๔  แรงและการเคลื่อนที่ 
         มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    
 
  มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ 
                    อาชีพสุจริต 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่
อยู่ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๖.๑  วางแผนการท่างานและด่าเนินการจน
ส่าเร็จ 

๓,๘๐๘ ๔,๓๒๒ ๘๘.๑๑ ๒ ๑.๗๖ 

๖.๒  ท่างานอย่างมีความสุข มุ่งมั นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๓,๗๘๕ ๔,๓๒๒ ๘๗.๕๘ ๑ ๐.๘๘ 

๖.๓  ท่างานร่วมกับผู้อื นได้ ๓,๗๙๕ ๔,๓๒๒ ๘๗.๘๑ ๑ ๐.๘๘ 
๖.๔  มีความรู้สึกที ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้

เกี ยวกับอาชีพที ตนเองสนใจ 
๓,๘๐๙ ๔,๓๒๒ ๘๘.๑๓ ๑ ๐.๘๘ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖   ๘๗.๙๐ ๕ ๔.๐๔ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด่าเนินการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี  
 โครงการที  ๑ คือ โครงการพัฒนาทักษะการท่างาน ซึ งมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม และ
กิจกรรมส่งเสริมการจัดท่าโครงงาน  โครงการที  ๒ คือโครงการส่งเสริมการท่างานและมุ่งมั นพัฒนางาน ซึ งมีกิจกรรม
การแสดงผลงานนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามความถนัดของผู้เรียน และกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 
โครงการที  ๓ คือ โครงการร่วมคิดร่วมท่า ซึ งมีกิจกรรมส่งเสริมการท่างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่างานในรูปแบบประชาธิปไตย และโครงการที  ๔  คือ โครงการลูกเรียนรู้ครูและพ่อแม่ช่วยส่งเสริมซึ งมีกิจกรรมส่งเสริม
การประกอบอาชีพสุจริต กิจกรรมน่าเสนอประโยชน์และความส่าคัญของอาชีพและกิจกรรมแนะแนวอาชีพ  
 
 
 



๑. วิธีการพัฒนา  
 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการท่างาน รักการท่างาน สามารถ
ท่างานร่วมกับผู้อื นได้  รู้จักการแก้ปัญหาร่วมกันทั งงานรายบุคคลและการท่างานเป็นกลุ่มนักเรียนท่างานอย่างมี
ความสุข  รู้จักวางแผนงานและท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่างานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนางานของตนเองและภูมิใจใน
ผลงาน มีเจตคติที ดีต่ออาชีพสุจริต จัดกิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียน นิทรรศการวิชาการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั ง ๘ กลุ่มสาระ  จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการการเรียนรู้ซึ งจะควบคู่กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้
นักเรียนจัดท่าผลงานชิ นงานโครงงานและน่าเสนอผลงานนิทรรศการ จัดกิจกรรมอาชีพเพื อส่งเสริมให้นักเรียนประกอบ
อาชีพสุจริต น่าเสนอประโยชน์และความส่าคัญของอาชีพเพื อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ 
๒. ผลการพัฒนา  
 จากการด่าเนินกิจกรรมพบว่า นักเรียนมีทักษะในการท่างาน มีการวางแผนการท่างาน ด่าเนินงานตามขั นตอน
ที ก่าหนดได้   ท่าให้งานบรรลุผลส่าเร็จตามวัตถุประสงค์   ท่าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกพอใจและชื นชอบต่องานที ได้รับ
มอบหมาย มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่องานตั งใจและพากเพียร  มีความรอบคอบในการท่างาน รู้จักการ
ยอมรับข้อเสนอแนะของผู้อื น สามารถท่างานร่วมกับผู้อื นและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที  ที ได้รับมอบหมายเป็นผู้น่า
และผู้ตามที ดี และมีเจตคติที ดีต่ออาชีพสุจริตได้รับการส่งเสริมให้มีกิจกรรมแสดงผลงาน นิทรรศการวิชาการตามความรู้ 
ความสามารถของนักเรียนท่าให้นักเรียนเกิดความพอใจและแรงบันดาลใจ  ผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที  ๖ 
อัตราเฉลี ยร้อยละ ๘๖.๖๓ อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนที คิดค่านวณได้ ๔.๓๐) 
๓. แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดความชอบของตนเอง เพื อให้นักเรียนได้เกิดความ
รับผิดชอบต่องานที ได้รับมอบหมาย รักการท่างาน และส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที ดีขึ นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มารตราฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนครู ที่อยู่
ในระดับ ๓ ขึ้น

ไป 

จ านวน/ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๗.๑  ครูมีการก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที พึงประสงค์ 

๒๐๙ ๒๓๒ ๙๐.09 ๑ ๐.90 

๗.๒  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๒๐3 ๒๓๖ ๘7.50 ๑ ๐.๘๘ 

๗.๓  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา   

๒๐๙ ๒๓๖ ๘๘.๕๖ ๒ ๑.๗๙ 

๗.๔  ครูใช้สื อและเทคโนโลยีที เหมาะสมผนวกกับการ
น่าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ 

๒๑๒ ๒๓๖ ๘๙.๘๓ ๑ ๐.๙๐ 

๗.๕  ครูมีการวัดและประเมินผลที มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที 
หลากหลาย 

๒๐๘ ๒๓๖ ๘๘.๑๔ ๑ ๐.๘๘ 

๗.๖ ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

๒๑๖ ๒๓๖ ๙๑.๕๓ ๑ ๐.๙๒ 

๗.๗  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
สอน 

๒๑๕ ๒๓๖ ๙๑.๑๐ ๑ ๐.๙๑ 

๗.๘  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที ดี และเป็น
สมาชิกที ดีของสถานศึกษา ๒๑๗ ๒๓๖ 87.07 ๑ ๐.87 

๗.๙  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ๒๑๓ ๒๓๖ 89.66 ๑ ๐.๙๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗  232 88.89 ๑๐ ๘.๙0 
 
 
 



ร่องรอยความพยายาม ( โครงการ/ กิจกรรมท่ีท า ) 
   โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูโดยจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
      ๑.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 
              ๑.๑  กิจกรรมนิเทศครูให้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
              ๑.๒  กิจกรรมนิเทศครูในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน่าผลไปพัฒนา 
              ๑.๓  กิจกรรมนิเทศครูในการจัดการเรียนการสอน  โดยค่านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
              ๑.๔  กิจกรรมนิเทศครูให้ใช้สื อเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ นในการจัดการเรียนรู้ 
              ๑.๕  กิจกรรมนิเทศครูให้วัดประเมินผลที เน้นพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย 
              ๑.๖   กิจกรรมนิเทศครูในการให้ค่าปรึกษาแก้ไขปัญหาการเรียนและคุณภาพชีวิต 
              ๑.๗ กิจกรรมนิเทศครูให้ศึกษาวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้และน่าผลไปปรับการสอน 
              ๑.๘ กิจกรรมส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ในวิชาที สอนเต็มความสามารถ 
              ๑.๙ กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
     ๒.  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และการเป็นสมาชิกที ดีของลาซาล 
              ๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
              ๒.๒ กิจกรรมนิเทศครูใหม่ รู้รัก รู้สามัคคี ทุกคนมี  จิตตารมณ์ลาซาล 
              ๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและสาธารณะกุศล 
              ๒.๔ กิจกรรมรวบรวมผลคะแนน o-net และน่าผลเป็นข้อมูลพัฒนา 
      ๓.  โครงการเสริมสร้างขวัญและก่าลังใจแก่บุคลากร 
              ๓.๑ กิจกรรมมอบรางวัลแก่ครูในวันไหว้ครู 
              ๓.๒ กิจกรรมมอบสวัสดิการแก่บุคลากรในรูปแบบหลากหลาย  
              ๓.๓ กิจกรรมจัดงานเลี ยงฉลองในโอกาสและเทศกาลส่าคัญ 

    ๓.๔ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานนอกสถานศึกษา 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ 
              สถานศึกษาก่าหนดเป้าหมายพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานเพื อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
และไดจ้ดัท่าแผนปฏิบัติงานของฝ่ายบุคลากรเพื อใช้เป็นคู่มือด่าเนินการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  โดยจัด
ประชุมคณะท่างาน  ชี แจงขอบข่ายภาระงาน บทบาทหน้าที ความรับผิดชอบ ร่วมกันศึกษาจุดอ่อน จุดแข็งและจุดที 
ต้องการพัฒนา และ ก่าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับจุดพัฒนา จัดวางยุทธศาสตร์ ในการด่าเนินงานพัฒนา  ก่าหนด
งาน/ โครงการ/ กิจกรรม รองรับเป้าหมายพัฒนาจัดท่าปฏิทินปฏิบัติงานซึ งก่าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานชัดเจน  
มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน ก่าหนดการก่ากับติดตาม ประเมินผล- สรุปงานและรวบรวมผลการประเมินอย่างเป็นระบบ
เพื อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานและเพื อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที ก่าหนดจึงได้จัดท่าโครงการ/กิจกรรมรองรับ  
๓ โครงการ ดังนี     
    
 



       ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 
               ปฏิบัติตามแผนงานโดยใช้ปฏิทินปฏิบัติงานเป็นคู่มือก่าหนดงานที ต้องท่าก่อนท่าหลั งตามล่าดับจัดประชุม
และนิเทศความรู้แก่ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้ให้ครูเข้าใจเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรอย่างถูกต้อง   ติดตามให้ค่าแนะน่า ช่วยเหลือ และส่งเสริมท่าให้ครูสามารถร่วมกันก่าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนให้ครอบคลุมทั งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะส่าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  แต่งตั งครูผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การติดตามแนะน่า ช่วยเหลือ  ก่าหนดวันให้การนิเทศความรู้ ด้านการวิเคราะห์สภาพ
ผู้เรียนและส่งเสริมสนับสนุนครูให้ท่าการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทุกกลุ่มวิชา บันทึกผลสภาพผู้เรียนและใช้เป็น
ข้อมูลวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพความแตกต่างของผู้เรียน  นอกจากนี ได้จัดประชุมแลกเปลี ยน
ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นรายวิชา  ให้ครูผู้สอนได้เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
หลากหลาย  โดยค่านึงถึงความแตกต่างทางด้านสติปัญญาของผู้เรียน  จัดให้มีการส่ารวจแหล่งเรียนรู้ สื อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีในสถานศึกษาเพื อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้   นิเทศการ
ใช้สื อเทคโนโลยี ท่าให้ครูมีความสามารถในการใช้สื อนวัตกรรมอย่างคุ้มค่า  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และน่าภูมิปัญญา
ท้องถิ นมาบูรณาการร่วมกับสื อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  ส่ารวจภูมิปัญญาท้องถิ นใกล้องค์กรและน่ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  นิเทศความรู้ด้านการวัด-การประเมินผลโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีการที หลากหลาย เพื อให้
ครูสามารถเลือกใช้ให้ เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพวิชาและความแตกต่างของผู้เรียน  นิเทศให้ครูมีความรู้และ
ความสามารถในการให้ค่าปรึกษา แก้ไขปัญหาผู้เรียน  โดยประชุมและน่าปัญหาผู้เรียนเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา ให้ครู
ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขและให้ค่าแนะน่าช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สนับสนุนครูให้มีการศึกษาวิจัย
ในชั นเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั ง และน่าข้อมูลไปพัฒนาผู้เรียน นิเทศครูให้ได้รัยความรู้อย่างต่อเนื อง   หัวหน้าฝ่าย
วิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ในวันพฤหัสบดี เพื อน่าความรู้และแนวทางในการปฏิบัติงาน ไปให้
ค่าแนะน่าช่วยเหลือและพัฒนาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สามารถด่าเนินงานวิชาการไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็น
ระบบและจัดการเรียนการสอนในวิชาที ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและการเป็นสมาชิกที่ดีของลาซาล 
     สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื องโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ วิชาชีพ
ครู นอกจากนี ท่านอธิการเป็นผู้ปลูกฝังแบบอย่างที ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร เป็นผู้น่าการสวดภาวนา
ร่วมกันก่อนการประชุม อบรม สัมมนา และในการประชุมครูทุกครั งจะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดหลัก
คุณธรรม ๑๒ ประการของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาลเป็นข้อคิดให้กับครู ให้ค่าแนะน่าตักเตือนครู ในการอบรมดูแล
แก้ไขปัญหาผู้เรียนตลอดจนการสร้างความศรัทธาในจรรยาบรรณวิชาชีพครู ก่าหนดให้ครูทุกระดับสายงานร่วมกันสวด
ภาวนาตอนเช้าก่อนท่าการสอน  และได้จัดพิมพ์ข้อคิดและหลัก คุณธรรมในใบข่าวประจ่าวัน ซึ งครูทุกคนต้องน่าไปอ่าน
และรับรู้ความเป็นไปในสถานศึกษาในทิศทางเดียวกัน  ได้จัดส่งบุคลากรให้ศึ กษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการพัฒนาบุคลากรและน่าความรู้ ,มาประยุกต์ใช้ในองค์กร  ให้การนิเทศแก่ครูทุกคนให้มีความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ ปลูกฝังจิตตารมณ์ของคณะลาซาล และสร้างความตระหนักให้ครูเห็นคุณค่าของการเป็นสมาชิกที ดี
ขององค์กรและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม  ส่งเสริมครูให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา จัดตั งชมรมครูพุทธ-ครูคริสต์ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเลื อมใสศรัทธาในศาสนา ปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาที ตนนับถือ เช่นครูพุทธเข้าร่วมกิจกรรมหล่อ



เทียนจ่าน่าพรรษาและถวายเป็นพุทธบูชา ณ.วัดผ่องพลอย วัดบางนานอกและวัดศรีเอี ยม จัดงานทอดผ้าป่า ณ.วัดป่า
แสนสุข นครราชสีมา จัดให้มีการตักบาตรในวันเด็ก ครูพุทธร่วมตักบาตรเป็นแบบอย่างที ดีแก่นักเรียนและส่งเสริมความ
ศรัทธาในศาสนาให้แก่นักเรียนโดยจัดให้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน   ฯลฯ ส่าหรับครูคริสต์ได้ปฏิบัติศาสนกิจ
ทางศาสนาโดยเข้าร่วมพิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน  การท่านพวารทุกวันพุธ การสวดภาวนาเดินรูป ๑๔ ภาค การเฝ้าศีล
มหาสนิท จัดงานเฉลิมฉลองถวายเกียรติแม่พระปฏิสนธินิรมล  วางพวงมาลาท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล  ไปร่วมสวด
ภาวนาในงานศพ บริจาคสิ งของในเทศกาลคริสต์มาส ฯลฯ  นอกจากนี ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลและมี
จิตอาสาในการบ่าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น เข้าเยี ยมและให้ก่าลังใจมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา จัดเยี ยม
ผู้สูงอายุที คามิเลี ยน สามพราน  เยี ยมบ่ารุงขวัญผู้ป่วย    ทหารผ่านศึกในวันไหว้ครู หารายได้โดยจ่าหน่ายดอกPoppy 
เพื อช่วยทหารผ่านศึก และบริจาคทุนทรัพย์ อุปกรณ์เครื องเขียน เสื อผ้า ของเล่นให้แก่เด็กยากจนที กาญจนบุรี ฯลฯ 
      ๓. โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 
      สถานศึกษาเสริมสร้างขวัญก่าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกฝ่ายโดยจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
อย่างหลากหลาย  เช่น ในวันไหว้ครู คณะกรรมการรวบรวมรายชื อครูที ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั นเพียร ไม่ขาด ไม่
ลา ไม่เคยมาท่างานสาย รายชื อครูที ท่างานครบ ๑๐ปี,๒๐ปี, ๓๐ปี ,๓๕ปี และครูที ปฏิบัติงานจนถึงวัยเกษียณอายุ 
น่าเสนอผู้บริหารเพื อจัดเตรียมรางวัลส่าหรับมอบในวันไหว้ครู การรวบรวมข้อมูลการมาปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษาจัดท่าอย่างเป็นระบบและถูกต้อง ครูสามารถสอบถามข้อมูลเหล่านี ได้เมื อต้องการตรวจสอบความถูกต้อง มี
การประชาสัมพันธ์คุณความดี ในใบข่าวสารประจ่าวันและประกาศเกียรติคุณในวารสารลาซาล นอกจากนี สถานศึกษา
ได้จัดให้มีการเลื อนขั นเงินเดือนทุกปีการศึกษา จัดมอบโบนัสประจ่าปีในงานเลี ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  การ
จัดท่าประกันอุบัติเหตุแก่บุคลากรทุกฝ่ายและชี แจงสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลให้เข้าใจอย่างถูกต้อง โดยมี
บุคลากรที ท่าหน้าที อ่านวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือเบื องต้นเมื อเกิดปัญหา สนับสนุนการท่าประกันชีวิตและ
ร่วมจ่ายสมทบให้จ่านวนหนึ งทุกเดือน  เมื อบุพการีหรือคู่สมรสของครูเสียชีวิต จะแจ้งข่าวไปทุกระดับสายงาน เพื อ
รวบรวมน ่าใจจากเพื อนร่วมงาน สถานศึกษามอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจจ่านวนหนึ งและเป็นเจ้าภาพ ๑ คืน  ผู้บริหาร
จะเยี ยมเยียนครูที เจ็บป่วยทุกคนและถ้ามีความจ่าเป็นต้องรับการผ่าตัดที โรงพยาบาลของรัฐบาล ท่านผู้อ่านวยการจะ
ติดต่อให้ท่าการรักษาที โรงพยาบาลจุฬา ซึ งครูตลอดจนสมาชิกในครอบครัวของครูได้รับการบริการอย่างต่อเนื อง 
สนับสนุนครูที ต้องการพัฒนาตนเองเพื อเพิ มวุฒิการศึกษาโดยมอบทุน การศึกษาแก่ครูที ขอรับทุนตามเกณฑ์ที 
สถานศึกษาก่าหนด ส่าหรับครูเกษียณที มีสุขภาพแข็งแรงและต้องการท่างานต่อ สามารถเขียนค่าร้องเพื อขอต่ออายุการ
ท่างาน  สถานศึกษา เห็นคุณค่าของบุคลากรที ปฏิบัติงานด้วยความตั งใจ ได้จัดงานเลี ยงสนองตอบความดีของครูอย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและเทศกาลส่าคัญ เช่น งานเลี ยงต้อนรับครูใหม่ซึ งจัดหลังวันไหว้ครู   สร้างบรรยากาศใน
ครอบครัวให้ทุกคนได้รู้จักสมาชิกใหม่และสร้างความอบอุ่นและก่าลังใจแก่ครูใหม่  งานเลี ยงฉลองส่งท้ายปีเก่า- ต้อนรับ
ปีใหม่  นอกจากจะมีการจับรางวัลแลกเปลี ยนของขวัญกันแล้ว ผู้บริหารจับรายชื อมอบของรางวัลและเงินแก่ครูที โชคดี 
ซึ งครูได้รับรางวัลเป็นส่วนมาก   ในวันสงกรานต์หลังจากเสร็จพิธีรดน ่าด่าหัวผู้ใหญ่แล้ว  จะมีงานเลี ยงฉลองปีใหม่ไทย 
ทุกปีหลังจากเสร็จงานประจ่าปีจะจัดงานเลี ยงขอบคุณแก่บุคลากรทุกฝ่ายและหักเงินรายได้ของโรงเรียนจากการจัดงาน
ลาซาเลียนแฟร์จ่านวนหนึ งฝากเข้าบัญชีแก่ครูทุกคน เมื อโรงเรียนมีการประชุมครูทั งโรงเรียนหลังจากการจัดประชุม 
อบรม สัมมนา ท่ากิจกรรมหรือการเตรียมงานส่าคัญ ฯลฯ  จะมีการจัดอาหารหรือของว่างให้บริการเสมอ จัดให้มี
สวัสดิการด้านสุขภาพโดยติดต่อโรงพยาบาลให้มาตรวจสุขภาพฟรี แนะน่าการเตรียมตัวก่อนตรวจร่างกาย โดยฝ่าย



บุคลากรได้ติดต่อกับโรงพยาบาลอินเตอร์บางปะกอก ๙ และแจ้งแก่บุลากรทุกฝ่าย เพื อเตรียมตัวให้พร้อมในวันตรวจ
ร่างกาย ที ได้รับการบริการได้แก่  การตรวจวัดสายตา ตรวจวัดความดันโลหิต เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจภายใน 
ตรวจมะเร็งเต้านม ฯลฯ โดยมียอดครูที ตรวจสุขภาพในวันศุกร์ที  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา๗.๐๐-๑๒.๐๐น. ดังนี  
เบาหวาน ๑๕๑ คน วัดความดันโลหิต ๑๕๓ คน วัดดัชนีมวลกาย ๑๓๑ คน วัดระดับไขมันในเลือด ๑๓๕ คน ตรวจ
มะเร็งปากมดลูกและเต้านม ๔๖ คน ตรวจวัดสายตา ๕๕ คน เมื อได้รับผลตรวจ  ฝ่ายบุคลากรจะส่งผลตรวจให้แก่
บุคลากรทุกคนและติดตามในกรณีที ไม่ได้รับผลตรวจ เนื องจากผู้บริหารมีความเข้าใจถึงภาวะเศรษฐกิจของสังคมใน
เมืองหลวงที มีค่าครองชีพสูง จึงสนับสนุนส่งเสริมครูให้มีรายได้เพิ มขึ น เช่น การสอนพิเศษหลังโรงเรียนเลิกเรียนเวลา
ปกติ การสอนพิเศษในวันเสาร์ ทั งด้านวิชาการและวิชาพิเศษ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ ฟุตบอล ฯลฯ  การ
สอนเรียนปูพื นฐานภาคฤดูร้อนและจัดแบ่งรายได้ให้แก่ครูทุกคนที มาท่างาน ด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามหน้าที 
และภาระงาน นอกจากนี ได้สนับสนุนครูให้มีรถบริการรับ - ส่งนักเรียน เป็นการเพิ มรายได้อีกทางหนึ ง    และเพื อ
เสริมสร้างเกียรติคุณ ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานและท่าให้เกิดขวัญก่าลังใจเพิ มขึ นจึงได้ส่งเสริมสนับสนุนครูให้
น่าเสนอผลงาน โดยติดตามข่าวการมอบรางวัลของหน่วยงานนอกสถานที และประชุมครูบริหาร รวบรวมข้อมูล และ
คัดเลือกครูจากผลงานที ปรากฏ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ค่าแนะน่าช่วยเหลือเอื ออ่านวยความสะดวกในการด่าเนินงาน 
เพื อให้ครูได้ส่งผลงานเพื อรับรางวัลจากหน่อยงานนอกองค์กร เช่น รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร “ครูสอนดี” แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ของคุรุสภา “ครูดีเด่น” กลุ่มสัมพันธ์ ๑๘ ของครูโรงเรียนเอกชนที จัดที โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ งแสนครูดี” ของกระทรวง ศึกษาธิการ การขอพระราชทานเข้าเฝ้าใน
พระราชวังเพื อรับเข็มเชิดชูเกียรติ “ครูอาวุโส” ฯลฯ ซึ งสถานศึกษาติดตามและประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างต่อเนื อง เป็น
การส่งเสริมครูให้ได้รับโอกาสแสดงความรู้ความสามารถให้ปรากฏในสังคม สร้างความภาคภูมิใจและเสริมขวัญก่าลังใจ
แก่บุคลากร ตลอดจนสร้างทัศนคติที ดใีนการเป็นสมาชิกที ดีขององค์กร 
๒. ผลการพัฒนา  
        การพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ ท่าให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สามารถก่าหนดเป้าหมายพัฒนาได้สอดคล้องตามเป้าหมายคุณภาพในหลักสูตร  จัดการเรียนการสอนเพื อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ นและปรับเปลี ยนพฤติกรรมให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณภาพ
ชีวิตและเป็นที ยอมรับในสังคมเพิ มขึ น ครูมีความรู้ความข้าใจในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถวิเคราะห์
ผู้เรียนและท่าการวิจัยในชั นเรียนได้อย่างถูกต้อง ท่าให้รู้ปัญหาที แท้จริงเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านสติปัญญาและ
สภาพแวดล้อมของผู้เรียน สามารถน่าผลการวิเคราะห์ไปปรับเปลี ยนกระบวนการเรียนรู้ เพื อแก้ปัญหาผู้เรียนได้ถูกต้อง
ตรงสภาพปัญหาเพิ มขึ น สามารถแบ่งกลุ่มนักเรียนและจัดกิจกรรมที ตอบสนองความแตกต่าง จัดการสอนเสริมเพื อ
ยกระดับพื นฐานความรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ น จากการอบรมและนิเทศการน่าสื อเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนท่าให้ครูมีทักษะในการใช้สื อ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ง่ายขึ น ท่าให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนานและเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ นด้วยความตั งใจ การเชิญวิทยากรท้องถิ นมาให้ความรู้ ท่าให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจเกิดความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย และเป็นแนวทางให้ผู้เรียนสามารถน่าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด่าเนินชีวิต ครูได้รับความรู้เกี ยวกับเทคนิคการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลาย ท่าให้สามารถเลือกใช้วิธีการที 
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาที สอนและความแตกต่างของสภาพผู้เรียน สามารถปรับเปลี ยนวิธีวัดผลที ใช้คะแนนจาก
การสอบ เป็นการวัดที เน้นพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียนตามความเหมาะสมของวิชา จากการประชุมแลกเปลี ยน



ประสบการณ์ในสายงานและต่างสายงานท่าให้ครูเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน ครูสามารถใช้
จิตวิทยาในการให้ค่าแนะน่า ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องขึ น รู้จักใช้วิธีการผ่อนหนักเบา ใช้ความรักความเข้าใจ
เป็นเครื องมือในการแก้ปัญหา ท่าให้ผู้เรียนมีความสุขสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ การพัฒนา
ดังกล่าวท่าให้ครูปฏิบัติหน้าที อย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ น                                   
        ผลการด่าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท่าให้ครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ มี
ความรักและเมตตาศิษย์ ปฏิบัติตนตามหลักค่าสอนของท่านนักบุญยวงแบปติสท์ เดอ ลาซาล ในการเป็นแบบอย่างที ดี
แก่ศิษย์และผู้เกี ยวข้อง เป็นครูดีมีคุณภาพและเป็นสมาชิกที ดีขององค์กร เป็นผู้มีความเลื อมใสศรัทธาในศาสนา ตั งใจ
ปฏิบัติศาสนกิจด้วยใจยึดมั นในคุณความดีสามารถปรับเปลี ยนพฤติกรรมที ไม่พึงประสงค์ มีจิตใจเอื อเฟ้ือเผื อแผ่รู้จัก
แบ่งปันการเสียสละแก่ผู้อื น เป็นผู้มีจิตสาธารณะได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะกุศล ปฏิบัติตนโดยเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและบ่าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
        ผลการด่าเนินโครงการเสริมสร้างขวัญก่าลังใจท่าให้บุคลากรเกิดทัศนคติที ดีในองค์กร  เกิดขวัญก่าลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพและให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มาตรฐานที  ๗ อัตราเฉลี ยร้อยละ  
๘๘.๘๙  อยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนที ค่านวณได้ ๘.๙๐) 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ๑ ส่งเสริมสนับสนุนและนิเทศครูให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรอย่างถูกต้อง เข้าใจเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน วิธีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที สนองตอบความแตกต่างระหว่าง
และพัฒนาการทางสติปัญญา การใช้สื อเทคโนโลยีและน่าภูมิปัญญาท้องถิ นในการจัดการเรียนรู้ การวัด -ประเมินผล 
ด้วยวิธีการหลากหลายที เน้นการพัฒนาผู้เรียน การให้ค่าปรึกษาแนะน่าผู้เรียน การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั ง และติดตามการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของครูอย่างต่อเนื องทุกระดับสายงาน โดยปรับเปลี ยนการมุ่งเน้นให้เกิดการท่างานเป็นทีมการรับผิดชอบ
ร่วมกันและการเป็นหนึ งเดียวกัน ให้ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ปัญหาและช่วยเหลือกัน
และกันมากขึ น เปิดโอกาสให้ครูน่าเสนอความต้องการและจะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม     
 ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูให้มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู อบรมสัมมนา ให้
ครูมีความรู้ความเข้าใจจิตตารมณ์คณะลาซาลและน่าคุณธรรม ๑๒ ประการของท่านนักบุญยวงแบปติสท์ เดอ ลาซาล 
มาใช้เป็นแบบอย่างที ดีในการด่าเนินชีวิต สร้างความตระหนักในการเป็นสมาชิกที ดีขององค์กร ปฏิบัติตนให้มีความ
ศรัทธาในศาสนา สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที ตนนับถือและน่าเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะกุศลเพื อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการบ่าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
   ๓. ให้การสนับสนุนและเสริมสร้างขวัญก่าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม เปิด
โอกาสให้บุคลากรได้น่าเสนอความคิดหรือความต้องการในรูปแบบหลากหลายและจัดให้ตามสภาพความเป็นไปได้อย่าง
เหมาะสม  ให้การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการน่าเสนอผลงานเพื อขอรับรางวัลจากหน่วยงานนอกสถานศึกษาด้วย
ความยุติธรรมโดยเปิดโอกาสให้น่าเสนอชื อตนเองหรือชื อของเพื อนร่วมงานให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นตัวเลือกอย่าง
เหมาะสมในการขอรับรางวัล โล่ เกียรติบัตรหรือเข็มเชิดชูเกียรติฯลฯ จากหน่วยงานนอกสถานศึกษา ผู้ได้รับการ
คัดเลือกจะเกิดความภาคภูมีใจที ได้การยอมรับจากเพื อนร่วมงาน 
 



มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น่า และความคิดริเริ ม
ที เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

ดีมาก ๑ ๐.๙๖ 

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั งด้านวิชาการและการจัดการ 

ดีมาก ๒ ๑.๙๒ 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ดีมาก ๒ ๑.๙๔ 

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ่านาจ 

ดีมาก ๒ ๑.๙๔ 

๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

ดีมาก ๑ ๐.๙๖ 

๘.๖  ผู้บริหารให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 

ดีมาก ๒ ๑.๙๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘ ดีเยี่ยม ๑๐ ๙.๖๔ 
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด่าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ / กิจกรรม ดังนี  

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น่าการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน 
    ๑.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น่าการบริหารจัดการศึกษา 
    ๑.๒ กิจกรรมวางแผนและก่าหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒. โครงการพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
    ๒.๑ กิจกรรมจัดระบบการบริหารและพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
    ๒.๒ กิจกรรมการร่วมก่าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและจัดการศึกษา 
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    ๓.๑ กิจกรรมการจัดท่าแผนพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    ๓.๒ กิจกรรมการจัดระบบควบคุมนโยบายแผนงานตามเป้าหมาย 
    ๓.๓ กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ก่ากับ ประเมินผลและสร้างขวัญก่าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 



๔. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมรับกระจายอ่านาจและร่วมพัฒนาโรงเรียน    
    ๔.๑ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน 
    ๔.๒ กิจกรรมมอบหมายงานและกระจายงานเพื อเพิ มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

       ๕. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
        ๖. โครงการพัฒนางานวิชาการและการบริหารจัดการศึกษา 
               ๖.๑ กิจกรรมให้ค่าแนะน่าปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
               ๖.๒ กิจกรรมติดตามก่ากับ ประเมิน และน่าผลไปพัฒนางานด้านวิชาการและการบริหารจัดการศึกษา  
๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนลาซาลโดยฝ่ายบริหารได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสาร และน่ามาปรับพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ครอบคลุมงานทั ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประ
มาน ด้านบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั วไป ผู้บริหารมีการจัดท่าแผนพัฒนาสถานศึกษา มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน มี
การประเมินผลงานเพื อน่าไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน คณะผู้บริหารได้จัดท่าแผนปฏิบัติ
การ มีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน  มีการมอบขวัญและก่าลังใจให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ให้ค่าแนะน่าแก่
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  พัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที   ใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมาพัฒนาโรงเรียน ส่งผลให้การบริหารงานโรงเรียนพัฒนาไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๒. ผลการพัฒนา  
 ผลของการพัฒนาโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารใช้ความรู้ ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมี
แผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนก่าหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและก่าหนดนโยบายในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ผู้บริหารใช้บทบาทภาวะผู้น่า มาใช้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ผู้บริหารจัดการศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการและด่าเนินงาน  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ตามบทบาทหน้าที  มี
การประเมินผล การพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร  มีการนิเทศติดตามรายงานประจ่าปี เพื อน่าผลมาปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื อง รวมถึงได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน และ
ช่วยเหลือแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ท่าให้เกิดความร่วมมือในการบริหารการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที ดีแก่สถานศึกษา 
ส่งผลให้การบริหารการศึกษาในโรงเรียนส่าเร็จตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที  ๘ 
อัตราเฉลี ยร้อยละ ๙๖.๔๓ อยู่ในระดับดีเยี ยม ( คะแนนที ค่านวณได้ ๙.๖๔ ) 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ๑.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน 
 ๒. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมจัดการศึกษา 
 ๓. มีการเสริมสร้างขวัญก่าลังใจให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เพื อร่วมพัฒนาโรงเรียน 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี   
                 ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได ้

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที 
ตามที ระเบียบก่าหนด 

ดีมาก ๒ ๑.๙๑ 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก่ากับติดตาม ดูแล 
และขับเคลื อนการด่าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส่าเร็จตามเป้าหมาย 

ดีมาก ๑ ๐.๙๗ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

ดีมาก ๒ ๑.๙๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙ ดีเยี่ยม ๕ ๔.๗๙ 
 
 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด่าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ / กิจกรรม ดังนี  
  ๑. โครงการพัฒนาการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๒. โครงการก่ากับ ติดตาม ดูแล และการด่าเนินงานของสถานศึกษา 
  ๓. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ด่าเนินการพัฒนาการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที ของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการแต่งตั ง
คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษาขั น
พื นฐานที เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื นที การศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา การจัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปีของโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ น นอกจากนี คณะกรรมการสถานศึกษา
ยังให้ความสนับสนุนในเรื องของการระดมทรัพยากรเพื อการศึกษา ให้ค่าปรึกษาในการออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของสถานศึกษา เพื อพัฒนาให้บรรลุผลส่าเร็จตามเป้าหมายที ก่าหนดไว้ รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษายังมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการด้านวิชาการและด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั วไป สถานศึกษาจัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ ๑ - ๒ครั ง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน แผนปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รวมถึงการก่ากับ ติดตามระบบ รวมถึงน่าเสนอความต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงในหลักสูตรสถานศึกษาและการ  
จัดการเรียนรู้ให้บรรลุผลส่าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา 



๒. ผลการพัฒนา 
 ผลการด่าเนินการ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีบทบาทที ส่าคัญในการพัฒนา
โรงเรียนใน ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณและด้านการบริหารทั วไป  ผู้ปกครอง 
ชุมชน ท้องถิ นเข้ามามีบทบาทส่าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความก้าวหน้า มีการก่ากับติดตามและการ
ขับเคลื อนให้สถานศึกษามีความก้าวหน้าทั งด้านคุณธรรม  จริยธรรม วิชาการ ระเบียบวินัย เทคโนโลยี และสื อการเรียน
การสอน ท่าให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายของโรงเรียน  ผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที  ๙ อัตราเฉลี ยร้อยล่ะ ๙๕.๖๐ อยู่ในระดับดีเยี ยม (คะแนนที ค่านวณได้ ๔.๗๙) 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ๑. สถานศึกษาก่าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละโรงเรียนมีการประชุม 
พบปะ แลกเปลี ยนประสบการณ์กันเพื อน่าไปพัฒนาโรงเรียนของตน  
 ๒.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองระดมความคิดในการร่วมกันสอนและจัดท่าผลิตภัณฑ์ให้โรงเรียน โดยมาถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติในรูปของผลิตภัณฑ์โอทอป เป็นต้น 
  
มาตรฐานที่  ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน 

อย่างรอบด้าน 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ น ดีมาก ๒ ๑.๙๕ 
๑๐.๒ จัดรายวชิาเพิ มเติมที หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก 
        เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

ดีมาก ๒ ๑.๙๓ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที ส่งเสริมและตอบสนองความ 
        ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ดีมาก ๑ ๐.๙๗ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที ให้ผู้เรียนได้ลงมือ 
        ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ดีมาก ๑ ๐.๙๖ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก่ากับ ติดตามตรวจสอบ และน่าผลไป 
        ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอ 

ดีมาก ๒ ๑.๙๓ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที มีประสิทธิภาพและ    
         ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

ดีมาก ๒ ๑.๙๓ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐ ดีเยี่ยม ๑๐ ๙.๖๗ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

ฝ่ายวิชาการได้ด่าเนินการพัฒนาให้มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน โดยจัดกิจกรมที สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาดังนี  
 



     ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ น 
         ๑.๑ กิจกรรมการจัดท่าโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ 
         ๑.๒ งานวิเคราะห์หลักสูตรเพื อจัดท่าหลักหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ น 
         ๑.๓ กิจกรรมการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
         ๑.๔ กิจกรรมนิเทศติดตามการจัดท่ารายวิชาพื นฐานและรายวิชาเพิ มเติมเป็นไปตามล่าดับความยากง่าย 
         ๑.๕ งานบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ นในรายวิชาต่างๆตามจุดเน้นของสถานศึกษา 
         ๑.๖ กิจกรรมนิเทศติดตาม และปรับปรุงการใช้หลักสูตร 
     ๒. โครงการงานจัดรายวิชาเพิ มเติมที หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนที หลากหลาย 
         ๒.๑ กิจกรรมเลือกเรียนรายวิชาเพิ มเติมตามความถนัดของผู้เรียน 
         ๒.๒ กิจกรรมการจัดท่าผลการเรียนรู้ของรายวิชาเพิ มเติม สนองจุดเน้นของสถานศึกษา 
   ๓.  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื อ สนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
         ๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเลือกชุมนุมตามความสามารถและความถนัดของตน 
         ๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และอยู่อย่างพอเพียง 
         ๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมการท่าประโยชน์เพื อชุมชนและสังคม 
    ๔.  โครงการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น ผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
         ๔.๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง 
         ๔.๒ กิจกรรมการจัดท่าโครงงาน 
         ๔.๓ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง 
         ๔.๔ กิจกรรมการวิจัยในชั นเรียน 
         ๔.๕ กิจกรรมการจัดท่าโครงงาน 
    ๕.  โครงการนิเทศการสอน 
         ๕.๑ งานสังเกตพฤติกรรมการสอน 
         ๕.๒ กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 
         ๕.๓ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
         ๕.๔ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการสอนที หลากหลาย 
    ๖. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
         ๖.๑ กิจกรรมส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านวิชาการ 
         ๖.๒ กิจกรรมการส่ารวจข้อมูลเป็นรายบุคคล 
         ๖.๓ กิจกรรมคัดกรองและจ่าแนกผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม 
         ๖.๔ กิจกรรมการป้องกันแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
     โรงเรียนลาซาลได้ด่าเนินการจัดท่าหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีขั นตอนการจัดท่าหลักสูตรที ชัดเจนและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
นอกจากนี มีการบันทึกการประชุม/ค่าสั ง/หลักฐานอื นที เกี ยวข้อง เข่นการจัดป้ายกิจกรรมต่างๆที เกี ยวข้องกับผู้ปกครอง
และชุมชน มีการจัดท่าโครงสร้างรายวิชาเพิ มเติมจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาเพิ มเติมมีการจัดแนวทางการบริหาร



จัดการหลักสูตรสถานศึกษา จัดท่าคู่มือด่าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆที 
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนและ ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนงานโครงการกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม มีการ
นิเทศภายใน ก่ากับติดตามตรวจสอบได้มีค่าสั งแต่งตั งชัดเจน จัดท่าปฏิทินการนิเทศ บันทึกการประชุม พร้อมกับสร้าง
เครื องมือการนิเทศภายในและน่าผลการบันทึกการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ         
จัดกิจกรรมที สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้จัดท่าแผนงานโครงการกิจกรรมที 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ที เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ มีการรวบรวมแผนการเรียนรู้ของครู ผลงานนักเรียน 
สื อ นวัตกรรมเกี ยวกับการจัดการเรียนการสอนพร้อมกับภาพถ่าย มีการจัดระบบช่วยเหลือผู้เรียนที มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน มีเอกสารข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสภาพพร้อมบันทึกผลการจัดกิจกรรม
ป้องกันแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม 
 
๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาโดยผู้บริหารฝ่ายวิชาการทุกระดับได้ก่าหนดนโยบาย วางแผน ขั นตอนการจัดท่าหลักสูตรที ชัดเจน
และการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร  มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา นอกจากนี มีการบันทึกการประชุม/ค่าสั ง/หลักฐานอื นที เกี ยวข้อง เช่นการจัดป้ายกิจกรรมต่างๆ ที เกี ยวข้อง
กับผู้ปกครองและชุมชน มีการจัดท่าโครงสร้างรายวิชาเพิ มเติม จัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาเพิ มเติม มีการจัดแนว
ทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาจัดท่าคู่มือด่าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีแผนงานโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ที ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนและ ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนงานโครงการกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม มีการนิเทศภายใน ก่ากับติดตามตรวจสอบได้มีค่าสั งแต่งตั งชัดเจน จัดท่าปฏิทินการนิเทศ บันทึกการประชุม 
พร้อมกับสร้างเครื องมือการนิเทศภายในและน่าผลการบันทึกการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมที สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้จัดท่าแผนงานโครงการ
กิจกรรมที ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ที เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ มีการรวบรวมแผนการเรียนรู้ของครู ผลงาน
นักเรียน สื อ นวัตกรรมเกี ยวกับการจัดการเรียนการสอนพร้อมกับภาพถ่าย มีการจัดระบบช่วยเหลือผู้เรียนที มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน มีเอกสารข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสภาพพร้อมบันทึกผล
การจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม 
 
๒. ผลการพัฒนา 

 การด่าเนินการจัดท่าหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่าโรงเรียนลาซาล         
โดยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการจัดท่าลักสูตรซึ งประกอบไปด้วยคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชนได้     
ร่วมกันออกแบบโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือ        
จุดเน้นของสถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ มเติมที หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ และความ       
สนใจครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการน่าหลักสูตรไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน นักเรียนมีคุ ณภาพ       
บรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือด้านการเรียนและพฤติกรรม มีการนิเทศ      
ติดตาม ก่ากับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสม ่าเสมอ และน่าผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้มาเป็น           
ข้อมูลในการพัฒนานักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื อง  ผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที  ๑๐           
อัตราเฉลี ยร้อยละ ๙๖.๖๖ อยู่ในระดับดีเยี ยม (คะแนนที ค่านวณได้ ๙.๖๗) 



 สัมฤทธิผลของการด าเนินงาน 
๑๐.๑  มีการจัดท่าหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกับท้องถิ นคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๑  
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ มเติมที หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
         คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๑ 
๑๐.๓ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด  
        และความสนใจของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๘ 
๑๐.๔ มีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที ให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบัติจริงจนสรปุความรู้ได้ด้วย 

         ตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๙  
๑๐.๕ มีการนิเทศภายใน ก่ากับ ติดตามตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม า่เสมอ 

                   คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๒ 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน คิดเป็นรอ้ยละ ๙๖.๕๒ 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๑. สถานศึกษาควรมีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี การศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตาม การใช้หลักสูตร

อย่างต่อเนื อง 
๒. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน่าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างถูกต้องพร้อมทั งมีการนิเทศก่ากับ

ติดตามอย่างสม ่าเสมอ เพื อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร 
๓. ควรจัดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ นน่าความรู้แลกเปลี ยนหรือมาถ่ายทอดให้กับ

นักเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

ตัวบ่งชี ้ ระดับที่
ได ้

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั งคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ งอ่านวย        
        ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพที ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื น และมี

แหล่งเรียนรู้ส่าหรับผู้เรียน 
ดีมาก 

๔ 
 

๓.๗๖ 

๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
ดีมาก 

๓ 
 

๒.๘๒ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที ให้บริการสื อและเทคโนโลยีสารสนเทศที เอื อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ดีมาก 
๓ 
 

๒.๙๔ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ๑๑ ดีเยี่ยม ๑๐ ๙.๕๒ 

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ / กิจกรรมที่ท า) 
ฝ่ายอาคารสถานที ได้ดา่เนินการสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 



โครงการ ห้องเรียน น่าอยู่ น่าเรียนรู้ 

- งานจัดระเบียบการใช้อาคารสถานที และห้องประกอบ  

- งานจัดซื อครุภัณฑ์  สนับสนุนการจัดการเรียนรู้        

- งานรักษาความสะอาด/ความปลอดภัยในโรงเรียน 

- งานส่ารวจตรวจซ่อมบ่ารุงวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องเรียนห้องประกอบ 

- งานอบรมการใช้ ดูแล อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

- งานส่ารวจอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามจุดต่าง ๆ     

- กิจกรรมฝึกซ้อมป้องกันภัยทางธรรมชาติ 
  โครงการเสริมสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีส่ะอาดถูกสุขลกัษณะ 

- งานจัดท่าป้ายรณรงค์การใช้ห้องน ่าถูกสุขลักษณะ 

- งานปรับปรุงสวนหย่อมและศาลาพักผ่อน          

- งานก่าจัดยุงลาย 
๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ก่าหนดนโยบายของโรงเรียนลาซาลให้มีการพัฒนาอาคารสถานที   ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
ห้องสมุดและสื อเทคโนโลยีที เอื อต่อการเรียนรู้เพิ มประสิทธิผลในการเรียน ทางโรงเรียนให้ความส่าคัญกับอาคารเรียน
และห้องประกอบการ ซึ งเป็นส่วนส่าคัญในการจัดการเรียนการสอน สภาพห้องเรียนที สะอาด สวยงาม จะท่าให้ครูและ
นักเรียนมีสุขภาพจิตที ดี เป็นการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนซึ งจะท่าให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนดีขึ น ทางโรงเรียนลาซาลสนับสนุนให้จัดอาคารสถานที และสภาพแวดล้อมให้มี
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดท่าแผนงานโครงการและกิจกรรมเพื อสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารสถานที  ให้สวยงาม 
ร่มรื น  เป็นแหล่งการเรียนรู้  ในห้องปฏิบัติการต่างๆ มีการติดตั งเครื องฉายภาพ  เครื องเสียง  และมีการติดตั งระบบ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย  เพื อให้บุคลากรสามารถค้นหาข้อมูลเพื อจัดการเรียนการสอน รวมถึง สื ออุปกรณ์  วัสดุ 
ครุภัณฑ์  เป็นส่วนประกอบที ส่าคัญในการจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์  เป็นสิ งส่าคัญที จะส่งผลให้
กระบวนการเรียนการสอนประสบผลส่าเร็จดังนั นสื อการเรียนการสอนจะต้องมีความทันสมัยและสอดคล้องกับการ
น่าไปใช้เพื อประโยชน์ในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม รวมถึงกระตุ้นให้นักเรียนมีความความ
กระตือรือร้นต่อการเรียนการสอนให้ดีขึ นเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรใช้อุปกรณ์เพื อการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 นอกจากนี ทางโรงเรียนลาซาลได้มีการพัฒนาอาคารสถานที และจัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดและความ
ปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนจัดให้ครูและนักเรียนรับผิดชอบดูแลความสะอาดและความปลอดภัย เพื อให้นักเรียนตะหนัก
เรื องการรักษาสาธารณะสมบัติส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามัคคีและรับผิดชอบต่อหน้าที พัฒนาความสะอาดภายใน
ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน เช่น จัดกิจกรรมการส่ารวจตรวจซ่ อมบ่ารุงวัสดุอุปกรณ์ ภายในห้องเรียนห้อง
ประกอบการจัดระเบียบการใช้อาคารสถานที  จัดกิจกรรมประกวดห้องเรียน น่าเรียน  น่ารู้   น่าอยู่ จัดอาคารสถานที 
และสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เช่น จัดกิจกรรมปรับปรุงสวนหย่อม จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับ



บุคคลากรและนักเรียน ในเรื อง การรักษาความสะอาด งานอบรมการใช้ ดูแล อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีการส่ารวจ
ตรวจซ่อมบ่ารุงวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องเรียนห้องประกอบ เพื อให้ผู้เรียนเกิดความปลอดภัยในขณะเรียน  

ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพทางด้านสุขอนามัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนออกก่าลังกายเพื อสุขภาพ
อนามัยที ดีเพื อให้ร่างกายมีการเคลื อนไหว นอกจากนี ยังเป็นการลดปัญหายาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้าง
ความเข้าใจในทางปฏิบัติให้ถูกต้อง ในเรื องการใช้ห้องสุขาของนักเรียนชายและหญิง เพื อการพัฒนาคุณภาพทางด้าน
สุขอนามัยของนักเรียน จัดกิจกรรมงานจัดท่าป้ายรณรงค์การใช้ห้องน ่าถูกสุขลักษณะขึ นโดยการแนะน่าวิธีการ
ปฏิบัติการใช้ห้องสุขาให้ถูกต้องและวิธีการรักษาความสะอาด ไม่ท่าลาย ขีดเขียน ให้นักเรียนตระหนักเรื องการรักษา
สาธารณะสมบัติส่วนรวมของโรงเรียน นอกจากนี นักเรียนยังสามารถน่าประสบการณ์เหล่านี ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ่าวันได้อย่างถูกต้อง  
๒. ผลการพัฒนา 

ผลของการด่าเนินการประเมินโครงการพบว่า สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั นคง 
สะอาด ปลอดภัย มีสิ งอ่านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื น และมีแหล่งเรียนรู้
ส่าหรับนักเรียนอย่างหลากหลาย นักเรียนมีสุขภาพอนามัยและมีความปลอดภัยตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ มี
สุขภาพที ดี รู้จักหลีกเลี ยงหรือป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ นักเรียนเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว โรงเรียนเน้น
แหล่งเรียนรู้ที เอื ออ่านวยให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดระบบบริการทรัพยากรสารสนเทศที ทันสมัยสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน สรุปผลการประเมินมาตรฐานที  ๑๑ พบว่า อัตราเฉลี ยร้อยละ ๙๕.๓๗ อยู่ในระดับดีเยี ยม 
(คิดค่าค่านวณ ๙.๕๒) 
๓. แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ส่งเสริมการวางแผนให้มีการปรับปรุงพัฒนาสถานที ให้เป็นแหล่งเรียนที มีความร่มรื นน่าอยู่เรียนรู้และมีความ
ปลอดภัยซึ งจะส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที ดี  

๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมใหเ้รื องของสุขภาพอย่างต่อเนื อง  
๓. ปรับปรุงบริเวณโดยรอบของอาคารเรียนให้เป็นแหล่งของการเรียนรู้ที หลากหลาย เพื อการสร้างบรรยากาศ

ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนซึ งจะท่าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนซึ งจะท่าให้มีผลต่อการ
เรียนรู้ให้ดีขึ น  

๔. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบงานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที ทันสมัย เช่น สื อเทคโนโลยีที 
พอเพียงให้บริการแก่นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๒.๑ ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดีมาก ๑ ๐.๙๘ 
๑๒.๒ จัดท่าและด่าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
        ของสถานศึกษาที มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
        ของสถานศึกษา 

ดีมาก ๑ ๐.๙๘ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร 
        จัดการเพื อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ดีมาก ๑ ๐.๙๙ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดีมาก ๐.๕ ๐.๔๙ 

๑๒.๕ น่าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและภายนอก 
       ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื อง 

ดีมาก ๐.๕ ๐.๔๙ 

๑๒.๖ จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงานการประเมิน 
        คุณภาพภายใน 

ดีมาก ๑ ๐.๙๘ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๒ ดีเยี่ยม ๕ ๔.๙๑ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. โครงการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน  (ตบ. ๑๒.๑ – ๑๒.๒) 

          - งานจัดท่าแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

     ๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และธุรการ – การเงิน (ตบ. ๑๒.๓) 

          - งานพัฒนาระบบสารสนเทศ (ดูจากฝ่ายธุรการการเงิน) 

     ๓. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินภายนอกรอบ ๔          

(ตบ. ๑๒.๔ – ๑๒.๕) 

- งานติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- งานวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เพื อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

      ๔. โครงการรายงานประสิทธิผลของโรงเรียน (ตบ. ๑๒.๖ , ๑๕.๒) 

 - งานจัดท่ารายงานประจ่าปี  

 - งานวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เพื อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา (สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมปี 

   การศึกษา ๒๕๕๙) 

 

 



๑. วิธีการพัฒนา 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  ได้รับความร่วมมือในการด่าเนินการตามโครงการและกิจกรรมและจัดเก็บ
ข้อมูลของทกุฝ่าย เพื อน่าผลไปพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษา ที ส่งผลถึงผู้เรียน สะท้อนถึงทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ 
ที ผู้เรียนได้รับโดยใช้มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานมาเป็นยุทธศาสตร์ในการวางแผนการท่างาน ด้วยกระบวนการ 
PDCA เริ มจากการท่าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  มีการวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน  
ด่าเนินการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์ ๓ ปี  ก่าหนดโครงการ  งบประมาณ  ระยะเวลาในการด่าเนินการตามโครงการ 
กิจกรรม  งานจัดท่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  การจัดท่าแผนปฏิบัติงานประจ่าปีซึ งมีแนวทางการด่าเนินงานตาม
นโยบาย  ที สอดคล้องและรองรับต่อการน่าไปใช้ในการติดตาม ตรวจสอบการประเมินคุณภาพการท่างาน โดย
คณะกรรมการด่าเนินงาน  ตรวจสอบ การด่าเนินงานตามกิจกรรม การด่าเนินการจัดการเรียนการสอน และมีการ
ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื อง    
๒. ผลการพัฒนา 

ฝ่ายประกันคุณภาพฯ ได้จัดท่าแผนพัฒนาโรงเรียนและ จัดท่าโครงการเตรียมความพร้อมเพื อรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และเขียนรายงานประเมินตนเอง ส่งส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  ผลของการพัฒนาทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก อัตราเฉลี ย  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๗ อยู่ในระดับดีเยี ยม 
(คะแนนที ค่านวณได้ ๔.๙๑) 

จากการด่าเนินงานตามกิจกรรมพบว่า บุคลากร  ครู  นักเรียน ทุกคนให้ความร่วมมือ ในการด่าเนินงานตาม
กิจกรรม ที ทางฝ่ายได้ก่าหนด  บุคลากรครูทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดท่าปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่าย และยึดแนวทางปฏิบัติตาม
นโยบายของแต่ละฝ่าย และมีแนวทางด่าเนินการไปในทางเดียวกัน นอกจากนี เมื อด่าเนินงานตามกิจกรรมแล้ว ยังได้
สรุปกิจกรรมเพื อใช้ในการวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป   และยังได้ด่าเนินการเตรียมความพร้อมเพื อรับการ
ประเมินคุณภาพภายในดังต่อไปนี  

๑. ได้รับการติดตาม ตรวจสอบการด่าเนินงานตามกิจกรรมจากหัวหน้างาน หัวหน้าสาย หัวหน้าฝ่าย พร้อม

ทั งส่งผลการประเมินกิจกรรม งาน ไปที ฝ่ายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื อใช้ในการเตรียมความ

พร้อมเพื อรับการประเมินคุณภาพภายใน  

๒. จากการจัดเก็บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ฯ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน พบว่า นักเรียนทุกคนผ่านการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๓. จากการทดสอบระดับชาติ  (O-NET) นักเรียน ได้รับการประเมินผลการเรียนระดับชาติ (O-NET) ทุกคน 

และได้ท่าการรวบรวมผลการทดสอบระดับชาติ และจัดท่าสถิติคะแนนเฉลี ยของโรงเรียนเปรียบเทียบกับ

คะแนนเฉลี ยระดับประเทศในแต่ละรายวิชา พบว่า ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนน

ระดับประเทศเมื อจ่าแนกตามรายวิชาทุกวิชา 

 



๓. แนวทางการพัฒนา 
     ๑. จากการจัดเก็บรวบรวมผลการทดสอบระดับชาติพบว่า ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนน
ระดับประเทศเมื อจ่าแนกตามรายวิชาทุกวิชา และควรจะมีคะแนนเฉลี ยสูงกว่าในระดับจังหวัดและสังกัดด้วย 
     ๒.  จากการจัดเก็บรวบรวมผลการท่าข้อสอบระดับชาติพบว่า 
 ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที  ๓ ควรเร่งพัฒนาเนื องจากคะแนนเฉลี ยของโรงเรียนต ่ากว่าคะแนนเฉลี ยระดับประเทศ 
เมื อจ่าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้แก่ 

- คณิตศาสตร์    มาตรฐาน ค ๒.๒ 
 ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที  ๖ ควรเร่งพัฒนาเนื องจากคะแนนเฉลี ยของโรงเรียนต ่ากว่าคะแนนเฉลี ยระดับประเทศ 
เมื อจ่าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้แก่  

- ภาษาไทย       มาตรฐาน ท ๔.๑  

- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    มาตรฐาน ส ๒.๒ 
     มาตรฐาน ส ๕.๒ 
     มาตรฐาน ส ๓.๑ 

- ภาษาอังกฤษ    มาตรฐาน ต ๔.๒ 

- วิทยาศาสตร์    มาตรฐาน ว ๓.๑ 
     มาตรฐาน ว ๓.๒ 
     มาตรฐาน ว ๔.๑ 
     มาตรฐาน ว ๖.๑ 
     มาตรฐาน ว ๗.๒ 

 จึงควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื องทั งในด้านการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบการจัด      
การเรียนการสอนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทั งนี เพื อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที ดีอย่างต่อเนื อง 
 
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั งผู้ที เกี ยวข้อง 

ดีมาก ๕ ๔.๖๖ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที เกี ยวข้อง 

ดีมาก ๕ ๔.๖๗ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๓ ดีเยี่ยม ๑๐ ๙.๓๓ 



ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ฝ่ายวิชาการได้ด่าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี  
      ๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๑.๑ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

๑.๒ กิจกรรมทัศนศึกษา 
๑.๓ กิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

       ๒. โครงการสานความรู้ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 
๒.๑ กิจกรรมวันสื อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ น 
๒.๓ กิจกรรมแลกเปลี ยนความรู้ระหว่างชุมชนและโรงเรียนโดยกิจกรรมและสื อเทคโนโลยี  

 โดยได้ด่าเนินการจัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปี รายงานสรุปผล การประเมินกิจกรรม ฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้           
และภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆที เกี ยวกับการแลกเปลี ยนเรียนรู้ เป็นต้น 
๑. วิธีการพัฒนา 
          สถานศึกษาโดยฝ่ายวิชาการได้ด่าเนินการวางแผนก่าหนดขั นตอน การด่าเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามอัธยาศัย สามารถน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตน ได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี ได้มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครอง ชุมชน โดยมีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสื อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ น ท่า
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างสร้างความรู้ทักษะมีระบบการจัดการความรู้ มีการ
ถ่ายทอดความรู้แลกเปลี ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการก่ากับติดตามการด่าเนินงานน่าเสนอความต้องการพัฒนาเพื อ
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 
๒. ผลของการพัฒนา 
        ผลการด่าเนินการ พบว่า ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกันพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาให้เอื อต่อการเรียนรู้อีกทั งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา จากกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลายและสื อเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดเครือข่าย
ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ นเพื อแลกเปลี ยนเรียนรู้เกี ยวกับโรงเรียนบ้าน ผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที  ๑๓ อัตรา
เฉลี ยร้อยละ ๙๓.๓๙ อยู่ในระดับดีเยี ยม (คะแนนที ค่านวณได้ ๙.๓๓) 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
        ๑. สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหา 
    ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
        ๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษาอีกทั งการน่าภูมิ 
     ปัญญาท้องถิ นมาให้ความรู้เพื อเป็นประสบการณ์ตรงกับนักเรียน 
 



ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้น ที่ก าหนดขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ดีมาก ๓ ๒.๗๔ 

๑๔.๒ ผลการด่าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

 
ดีมาก 

 
๒ ๑.๘๓ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๔ ดีเยี่ยม ๕ ๔.๕๗ 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. โครงการปลูกฝังวิสัยทัศน์และปรัชญาของ 

- กิจกรรมค่ายคุณธรรม  
- กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย  
- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  
- กิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์เพื อส่วนรวม  
- กิจกรรมประเมินผลผู้เรียนปฏิบัติตนตามวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน  

๒. โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด  
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด  
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี ยง  
- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  

๑. วิธีการพัฒนา 
 ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมโครงการตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาของโรงเรียนที ก่าหนดไว้เป็นองค์กรแห่งการ     
เรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณธรรม พร้อมน่าระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด ร่วมคิดกับชุมชนอยู่บนพื นฐาน      
แห่งความพอเพียง และการน่าปรัชญาของโรงเรียนที ว่าด้วยคุณภาพของโรงเรียน ขึ นอยู่กับคุณภาพของครู  และ           
นักเรียนเป็นส่าคัญ เน้นในการจัดกิจกรรมโครงการที มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ได้เป็นผู้มี       
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมรณรงค์การเสริมสร้างระเบียบวินัย กิจกรรมอนุรักษ์สิ งแวดล้อม กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด    
กิจกรรมร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั งในและนอกสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นที ตั วนักเรียนและชุมชนต้องปลอด        
สารเสพติดทุกชนิด ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ ปลูกฝังทัศนคติที ดีการมีส่วนร่วมในการบ่าเพ็ญประโยชน์เพื อ      
ส่วนรวม ในการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที ทางโรงเรียนก่าหนดขึ น 
๒. ผลการพัฒนา 
          ผลการด่าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุมาตรฐานตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที ก่าหนดตาม         
มาตรฐาน พบว่านักเรียนให้ความร่วมมือในการด่าเนินงานโครงการกิจกรรมภายใต้นโยบายการปลูกฝังวิสัยทัศน์และ        
ปรัชญาของโรงเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนมีความตั งใจในการร่วมปฏิบัติงานโครงการกิจกรรม ปฏิบัติตนตามข้อก่าหนด        



ของโรงเรียนโดยเคร่งครัด นักเรียนได้เห็นคุณธรรมความส่าคัญของการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การปฏิบัติ       
ตนเป็นลูกที ดีของพ่อแม่ การเป็นนักเรียนที ดีของโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที  ๑๔ อัตราเฉลี ยร้อยละ     
๙๑.๕๘ อยู่ในระดบัดีเยี ยม (คะแนนที ค่านวณได้ ๔.๕๗) 
๓. แนวทางการพัฒนา 

อบรมปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจความหมายวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆอย่างหลากหลาย เพื อนักเรียนจะได้น่าประสบการณ์ที ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด่าเนินชีวิตของ
นักเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั งยังสนับสนุนให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
                   สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงสุดขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื อตอบสนองนโยบาย    
        จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก ๓ ๒.๘๑ 

๑๕.๒ ผลการด่าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดีมาก ๒ ๑.๘๗ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๕ ดีเยี่ยม ๕ ๔.๗๐ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนลาซาลได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
๑. โครงการพัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    ๑.๑ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในด้านการคิด วิเคราะห์ 
    ๑.๒ กิจกรรมพัฒนาการเรียนของนักเรียน 
 
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
    ๒.๑ กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
    ๒.๒ กิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรม 
๓. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
     ๓.๑ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
     ๓.๒ กิจกรรมร่วมขจัดยาเสพติดกับชุมชน 
๔. โครงการวางแผนชีวิตสู่ความพอเพียง 
    ๔.๑ กิจกรรมการออมทรัพย์ 
    ๔.๒ กิจกรรมการด าเนินชีวิตตามวิถีไทย 
๕. โครงการติดตามผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
    ๕.๑ งานติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในทุกระดับชั้นเรียน 
    ๕.๒ งานติดตาม/ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน  
    ๕.๓ งานติดตามและประเมินผลผู้เรียน 
 



๑. วิธีการพัฒนา 
     จากการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา  เป็นไปตามแนวนโยบายของโรงเรียน

โดยได้จัดท าแผนงาน  โครงการ  ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมพิเศษเด่นชัดตอบสนองนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายฝึกการท างานให้สอดคล้องกับ
ชีวิตจริง  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีจิตส านึกที่ดี   ร่วมต่อต้านยาเสพติด  มุ่งเน้นในการ
อบรมปลูกฝังให้นักเรียนได้รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีจิตส านึกและมีพฤติกรรมห่างไกลยาเสพติด  ด าเนิน
ชีวิตสู่ความพอเพียง  มุ่งเน้นในการอบรมปลูกฝังให้นักเรียนมีการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง 
๒. ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรม โครงการ ของฝ่ายวิชาการ เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม โดยผ่าน
ประสบการณ์ที่หลากหลายฝึกการท างานให้สอดคล้องกับชีวิตจริงตลอดจนทักษะความรู้ของผู้เรียน   เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนผู้เรียนได้รับความรู้ตรงตามสภาพของผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้  เพ่ือประโยชน์ในการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการแสดงออกในด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนและร่วมกิจกรรมกล้าแสดงออกในสิ่งที่ ถูกต้องตรงตามเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ผลการประเมินคุณภาพ  มาตรฐานที่ 15  อัตราเฉลี่ยร้อยละ  94.04 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
(คะแนนที่ค านวณได้ ๔.๗๐) 
๓. แนวทางการพัฒนา   

1. ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนในด้านการคิดวิเคราะห์  ควรรู้ถึงประโยชน์และ
ผลที่ได้รับจากการเรียนการสอนในด้านการคิดวิเคราะห์  เพื่อน าไปพัฒนาทักษะความรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน   

2. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียนในด้านการเรียนอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนใน
ระดับดีข้ึนไป   

3. ความร่วมมือในการปฏิบัติตนและร่วมกิจกรรมกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรฐานที่ ๑๖  การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยอห์น แบปติสท ์ยวง เดอ ลาซาล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได ้

๑.๑ ครูและนักเรียนคาทอลิกได้รับการส่งเสริมกิจศรัทธา 
อย่างสม ่าเสมอ 

ดีเยี ยม ๑ ๐.๙๒ 

๑.๒ ครูสอนค่าสอนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี ยวกับการท่าสื อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดีมาก ๑ ๐.๘๙ 

๑.๓ สถานศึกษาให้การส่งเสริมและสนับสนุนกระแสเรียก  
การเป็นนักบวช 

ดีเยี ยม ๑ ๐.๙๐ 

๑.๔ สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ คู่จิตส่านึก
ทางสังคม 

ดีมาก ๒ ๑.๗๐ 

๑.๕ ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองในการเป็นศิษย์แท้ของพระเยซู
คริสต์ 

ดีมาก ๑ ๐.๘๖ 

๑.๖ สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที ตนนับถือและสร้างความเป็นหนึ งเดียวร่วมกัน
ฉันท์พี น้อง 

ดีมาก ๑ ๐.๘๘ 

๑.๗ ครไูด้ตระหนักถึงการอบรมและส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมตามหลักค่าสอนของท่านนักบุญยอห์น         
แบปติสท์ เดอ ลาซาล 

ดีมาก ๒ ๑.๗๖ 

๑.๘ นักเรียนเข้าใจจิตตารมณ์ของท่านนักบุญยอห์น แบปติสท์ 
เดอ ลาซาลและแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 

ดีมาก ๑ ๐.๘๗ 

 ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๖ ดีเยี่ยม ๑๐ ๘.๗๘ 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
โครงการฟ้ืนฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิก 
- กิจกรรมส่งเสริมความเชื อ  ความศรัทธา  ความรู้ และการเตรียมตัวเพื อรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 
โครงการพัฒนาครูสอนค่าสอนโดยใช้สื อการสอนที มีประสิทธิภาพ 
- งานสอนค่าสอน 
โครงการส่งเสริมกระแสเรียก 
โครงการส่งเสริม  อัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก 
- กิจกรรมบรรยากาศแห่งความรักและรับใช้ 
- กิจกรรมศาสนาตามเทศกาล 
โครงการศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์ 
- กิจกรรมกองหน้าร่าเริง 
- กิจกรรมยุวธรรมทูต 



- กิจกรรม วาย ซี เอส 
- กิจกรรมเยาวชนลาซาล 
- กิจกรรมนักร้องประสานเสียง 
โครงการศาสนสัมพันธ์  ร่วมกัน  ฉันท์พี น้อง 
- กิจกรรมพุทธศาสนา 
- กิจกรรมศาสนาอิสลาม 
- กิจกรรมคริสตจักรสัมพันธ์ 
โครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูที ดีตามค่าแนะน่าของท่านนักบุญยอห์น แบปติสท์ เดอ ลาซาล 
- กิจกรรมนิเทศครูใหม่ตาม จิตารมณ์ของท่านนักบุญยอห์น แบปติสท์ เดอ ลาซาล 
- กิจกรรมอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูและนักเรียน 
- กิจกรรมจิตอาสา 
- งานทุนการศึกษา 
- งานช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
๑. วิธีการพัฒนา 
 ฝ่ายอภิบาลได้ด่าเนินการวางแผนงานเพื อส่งเสริมความเชื อ ความศรัทธาในศาสนาที ตนนับถือให้สามารถปฏิบัติ
กิจศรัทธา และร่วมพิธีกรรมต่างๆ ได้อย่างดี ทั งนี โดยส่งเสริมให้ทุกคนทั งคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ได้สัมผัสกับบรรยากาศของความรักของพระเจ้าและแบ่งปันความรักนี ต่อเพื อนพี น้องต่อๆไป ดังนั นจึงได้จดัท่าโครงการ
ต่างๆ ดังต่อไปนี  

๑. ครูและนักเรียนคาทอลิกได้รับการส่งเสริมกิจศรัทธาอย่างสม ่าเสมอ โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทาง
คริสต์ศาสนาให้กับชาวคาทอลิกทุก ๆ คนไม่ว่าจะเป็นพิธีนพวาร  การสวดสายประค่า  การแก้บาป งานพิธีกรรมต่าง ๆ 
และที ส่าคัญอย่างยิ งการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยทุกคนได้ร่วมและปฏิบัติกิจศรัทธาต่างๆ เหล่านี ด้วยความรักต่อ
พระเจ้า ต่อเพื อนพี น้องด้วยความเชื อและศรัทธา 

๒. ครูสอนค่าสอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้วยความเชื อและสามารถผลิตสื อการสอนค่าสอนด้วยความเชื อและ
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ งครูค่าสอนได้เข้าร่วมการอบรมกับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เช่น การอบรมเรื องศีลอภัย
บาป และการพัฒนาครูค่าสอนในโรงเรียนคาทอลิก อีกทั งมีการเข้าเงียบเพื อฟ้ืนฟูจิตใจและได้ใช้ชีวิตกลุ่มเป็นหมู่คณะ
ร่วมกับโรงเรียนอื น ๆ อีกด้วย 

๓. สถานศึกษาให้การส่งเสริมและสนับสนุนกระแสเรียกการเป็นนักบวช  พระสงฆ์ ซึ งทางโรงเรียนลาซาลได้
ปลูกฝังให้ความรู้เรื องกระแสเรียกพิเศษนี ตามกิจกรรมของโรงเรียน  เช่น งานส่งเสริมกระแสเรียก ซึ งจัดให้ความรู้เพื อผู้
ที สนใจกิจกรรมของนักบวชพระสงฆ์และโรงเรียนยังเป็นสถานศึกษาที ส่งเสริมการฝึกงานของสามเณรใหญ่(คณะลาซาล) 
ให้สามารถเรียนรู้จิตตารมณ์ของท่านนักบุญยอห์น แบปติสท์ เดอ ลาซาล ผู้ก่อตั งคณะลาซาลและอุทิศตนเพื อการศึกษา 
ท่าให้สามเณรได้เข้าใจและฝึกฝนการสอนด้วยความรัก  เมตตาและอุทิศตน 

๔. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ คู่จิตส่านึกทางสังคม ซึ งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของโรงเรียนในด้านความเชื อทางศาสนา โดยได้มีการอบรม  การเข้าค่ายคุณธรรมและการส่งเสริมการท่า
จิตอาสา เช่นพี ช่วยน้องท่องศัพท์ จูงน้องเข้าห้องเรียน เก็บขยะ และสามารถน่าคุณค่าเหล่านี ไปใช้ในสังคมที ตนเองอยู่ได้ 



๕. นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองในการเป็นศิษย์แท้ของพระเยซูคริสตเจ้าผู้เป็นองค์ความรักและเมตตา บุคลากรทุก
คนได้มีโอกาสสัมผัสกับความรักในโรงเรียนคาทอลิก ได้ฟังเพลงทางคริสต์ศาสนา  ได้อ่านพระวาจาซึ งเป็นข้อคิดเตือนใจ 
ทั งนี ยังมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะชีวิตด้วยการแสดงออกถึง ความร่าเริง  กล้าหาญ  เสียสละ  รู้รัก  รับใช้  แบ่งปนั 
และสามารถเข้าใจในกระบวนการ  See  Just  Act  และการตระหนักถึงคุณค่าพระวรสาร 

๖. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที ตนนับถือและสร้างความเป็นหนึ งเดียวกันฉันท์
พี น้อง ซึ งทางโรงเรียนได้ร่วมกับทางองค์กรศาสนิกสัมพันธ์อยางสม ่าเสมอ มีการส่งเสริมเพื อเรียนรู้คุณธรรมความซื อตรง
ทั งครูและนักเรียนแกนน่า จากทุกศาสนาเพื อพัฒนาคุณธรรมและแบ่งปันแก่ทุกคน 

๗.   ครูได้ตระหนักถึงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักค่าสอนของท่านนักบุญยอห์น     
แบปติสท์ เดอ ลาซาล ซึ งทางโรงเรียนได้จัดให้มีการนิเทศครูใหม่ตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญ และจัดท่าเอกสาร
เผยแพร่คุณธรรม ๑๒ ประการ เพื อให้คุณครูได้ตระหนักถึงการสอนตามแบบอย่างของท่านนักบุญ 

๘. นักเรียนเข้าใจจิตตารมณ์ของท่านนักบุญยอห์นแบปติสท์ เดอ ลาซาลและแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 
ซึ งทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมตามก่าลังความสามารถในโอกาสต่างๆเช่นบริจาคสิ งของ
ให้โคเออร์  บริจาคสิ งของช่วยน้องที แบมบู  บริจาคสิ งของวันคริสต์มาส และยังมีการช่วยเหลือโดยมีคุณครูเป็นผู้ที คอย
ให้ค่าปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนด้วยความรัก เมตตา เอาใจใส่ 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด่าเนินโครงการ งาน กิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากรครูและนักเรียนได้มีความเชื อ  ความศรัทธาใน
ศาสนาที ตนนับถือ อีกทั งได้สัมผัสกับบรรยากาศความรักของพระเจ้าโดยมีกิจศรัทธา  กิจกรรมทางศาสนา เช่น        
พิธีนพวาร  สวดสายประค่า  แก้บาป คริสต์มาส  การเดินรูป  ๑๔  ภาค และการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ งเป็น
สิ งจ่าเป็นและมีความส่าคัญมาก ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการสอนค่าสอนซึ งเด็กนักเรียนคาทอลิกได้เรียนค่าสอนอย่าง
สม ่าเสมอ มีการสอบค่าสอนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนากับทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพซึ งทางโรงเรียนก็ได้ส่งครู
และนักเรียนร่วมกิจกรรมทุกครั งเป็นอย่างดี ท่าให้นักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคริสต์หรือศาสนาอื น ๆ ได้เข้าใจในศาสน
พิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา  มีการฝึกฝนตนเองเพื อความเป็นหนึ งเดียวในความเชื อที แตกต่าง ให้มีทักษะในการใช้ชีวิต
ตามจิตตารมณ์ของพระเยซูเจ้า เช่น กลุ่มกองหน้าร่าเริง  กลุ่มยุวธรรมทูต  กลุ่มวาย ซี เอส   กลุ่มเยาวชน  กลุ่มนักขับ
ร้องประสานเสียง และกลุ่มแบ่งปันพระวาจา ทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างดี 
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
 มาตรฐานที่ ๑๖  การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยอห์น แบปติสท์ เดอ ลาซาล 
 ตัวบ่งชี ที  ๑    ครูและนักเรียนคาทอลิกร้อยละ ๙๒.๒๐ ได้รับการส่งเสริมกิจศรัทธาอย่างสม ่าเสมอ 
 ตัวบ่งชี ที  ๒ ครูสอนค่าสอนร้อยละ ๘๘.๘๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับการท่าสื อการสอนอย่าง 
                             มีประสิทธิภาพ 
 ตัวบ่งชี ที  ๓ สถานศึกษาให้การส่งเสริมและสนับสนุนกระแสเรียกการเป็นนักบวชร้อยละ ๘๙.๖๐ 
 ตัวบ่งชี ที  ๔ สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ คู่จิตส่านึกทางสังคมร้อยละ ๘๕.๔๒ 
 ตัวบ่งชี ที  ๕ ผู้เรียนร้อยละ ๘๖.๑๙ ได้ฝึกฝนตนเองในการเป็นศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์ 
 ตัวบ่งชี ที  ๖ สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนร้อยละ ๘๘.๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที ตนนับ 
                             ถือและสร้างความเป็นหนึ งเดียวร่วมกันฉันท์พี น้อง 



 ตัวบ่งชี ที  ๗ ครูร้อยละ ๘๘.๐๐ ได้ตระหนักถึงการอบรมและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก 
                             ค่าสอนของท่านนักบุญยอห์น แบบติสท์ เดอ ลาซาล 
 ตัวบ่งชี ที  ๘ นักเรียนร้อยละ ๘๖.๖๖ เข้าใจจิตตารมณ์ของท่านนักบุญยอห์น  แบปติสท์  เดอ  
                             ลาซาลและแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 
  สรุป: การประเมินคุณภาพมาตรฐานที  ๑๖ อยู่ในระดับดีมาก อัตราเฉลี ยร้อยละ ๘๖.๖๖ (คะแนนที คิด    
                          ค่านวณได้ ๘.๗๘)   
๓. แนวทางการพัฒนา 

๑. ครูสอนค่าสอนควรได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านการสอนค่าสอนอย่างต่อเนื องและศึกษาความรู้ที ทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา 

๒. ครูและนักเรียนคาทอลิกควรมีเวลาในการฟื้นฟูจิตใจ  ความเชื อ  ความศรัทธาในวันเวลาที เหมาะสม เพื อเป็น

การใช้ชีวิตฝ่ายจิต  ความเงียบ การสวดภาวนาและชีวิตหมู่คณะอย่างจริงจัง 

๓. การเชิญฆราวาส  นักบวช  พระสงฆ์  มาเป็นวิทยากรเพื อเสริมสร้างบรรยากาศและจัดกิจกรรมในกระบวนการ

ทักษะของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน 

 
มาตรฐานที่ ๑๗   สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที ได้ 
น ่าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที ได้ 

๑๗.๑  โครงการการน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

ดีเยี ยม - 
๙๑.๓๘ 

๑๗.๒  โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กลุ่มสาระต่างๆ 

ดีเยี ยม - 
๙๒.๕๙ 

๑๗.๓ โครงการจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่า 

ดีเยี ยม - 
๙๓.๙๘ 

๑๗.๔ โครงการสานสัมพันธ์อยู่อย่างพอเพียง ดีเยี ยม - ๙๓.๖๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่  ๑๗ ดีเยี่ยม  ๙๒.๘๙ 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนลาซาล ได้ด่าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้ และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี  
   ๑. โครงการน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
   ๒. โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กลุ่มสาระต่าง ๆ 
   ๓. โครงการจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
   ๔. โครงการสานสัมพันธ์อยู่อย่างพอเพียง 
 



๑.วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนลาซาลได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการ

ด่าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยก่าหนดโครงการเพื อขับเคลื อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความ
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง สามารถใช้ชีวิตในสังคมและน่าความรู้ไปแลกเปลี ยนกับชุมชน ซึ งมีการ
จัดโครงการดังนี  โครงการน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเป็นปรัชญาชี ถึงแนวทางการด่ารงอยู่และการ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จึงมีการวางแผนอบรมบุคลากรการเตรียม
แผนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กลุ่มสาระต่าง ๆ การจัดการเรียนรู้เรื องเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถจัดในลักษณะบูรณาการหรือท่าโครงงาน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วย โดยฝึกการค้าขายและบันทึกรายรับรายจ่าย
ต้นทุนก่าไร และบูรณาการ ๓ ห่วง ๒ เงื อนไข โครงการจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
ทางโรงเรียนได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้เพื อใช้ในการศึกษา เช่นแปลงนาสาธิตซึ งมีบุคลากรที มีความเชี ยวชาญในการเผยแพร่
ความรู้ มีการจัดฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา โครงการสานสัมพันธ์อยู่อย่าง
พอเพียงโดยมีการสนับสนุนเพื อสร้างสัมพันธ์อยู่อย่างพอเพียงโดยมีการสนับสนุนเพื อสร้างสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนบ้าน 
และชุมชนมีการเชิญบุคลากรจากท้องถิ นมาให้ความรู้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เช่น การ
ท่าบุญตักบาตร ฟังธรรมะ จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด่าเนินโครงการทางสถานศึกษาได้มีการอบรมบุคลากรในเรื องการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงและ
การบูรณาการเนื อหา ๓ ห่วง ๒ เงื อนไข ได้แก่ ความพอเพียง ความพอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุ้มกันโดยการ
สอดแทรกไปในระหว่างการเรียนการสอนเงื อนไขอีกทั งมีการจัดนิทรรศการที เกี ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื อเป็นการ
ปลูกฝังนักเรียนในเรื องดังกล่าวโดยมีการประเมินโครงการทุกโครงการสม ่าเสมอมีการติดตามด่าเนินงานและหาแนว
ทางแก้ไขให้สถานศึกษาเป็นแหล่งความรู้เรื องเศรษฐกิจพอเพียงและนักเรียนสามารถน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวัน  ผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที  ๑๗ อัตราเฉลี ยร้อยละ ๙๒.๘๙ อยู่ในระดับดีเยี ยม (มิได้คิดเป็นคะแนนที ค่านวณได้) 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ครูและนักเรียนทุกระดับชั นร่วมกันคิดค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆในการเผยแพร่ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู่ระดับชุมชนและในระดับโรงเรียนมีการฝึกระดับบุคลากรและนักเรียนในการด่าเนินตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื อง 
 
มาตรฐานที่ ๑๘   ช่วยเหลือเยาวชนผู้รอโอกาสทางการศึกษา  

 
 
 
 

 
 

ตัวบ่งชี  
ระดับที ได ้ น ่าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที ได ้

๑๘.๑  ช่วยเหลือเยาวชนผู้รอโอกาสทางการศึกษา ดีเยี ยม ๕ ๔.๘๖ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๘ ดีเยี่ยม ๕ ๔.๘๖ 

 



ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
       โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 
       -  งานให้ค่าแนะน่าและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
       -  งานระเบียนสะสม 
       -  งานจัดหาและมอบทุนการศึกษา  
       -  กิจกรรมค้นหาตัวเอง 
       -  งานส่งเสริมศักยภาพครูแนะแนว 
          -  งานจัดป้ายนิเทศด้านการศึกษา 
       -  งานคัดกรองนักเรียน (SDQ) 
       -  งานติดตามผลการศึกษาต่อ 
๑. วิธีการพัฒนา 
          ฝ่ายบริการ-การแนะแนวได้ด่าเนินการพัฒนางานด้านช่วยเหลือเยาวชนผู้รอโอกาสทางการศึกษาโดย                 
ได้จัดท่าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ น ซึ งมีการด่าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี     
 - งานระเบียนสะสม จัดให้มีการบันทึกข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลในทุกด้านลงในสมุดระเบียนสะสมซึ งข้อมูล
เหล่านี จะได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี เพื อใช้ในการติดตามพฤติกรรมนักเรียนในด้านต่าง ๆ รวมทั งให้ความ
ช่วยเหลือ และส่งเสริมความสามารถของนักเรียนตามความเหมาะสม 

            - งานให้ค่าแนะน่าและช่วยเหลือนักเรียน  คุณครูจะให้ค่าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื อให้นักเรียน
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้และสามารถน่าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ่าวันได้อย่างเหมาะสม  

- กิจกรรมค้นหาตัวเอง จัดให้นักเรียนท่าแบบทดสอบ แบบประเมินต่าง ๆ ในคาบเรียนวิชาแนะแนว เช่น 
แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบความถนัดในการเรียน ฯลฯ เพื อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเอง               
รู้ถึงจุดเด่น-จุดด้อยของตนเอง และน่าไปปรับใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม           
  - งานคัดกรองนักเรียน (SDQ)  คุณครูจะให้นักเรียนท่าแบบประเมิน SDQ(ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) ใน
ชั วโมงเรียนวิชาแนะแนว พร้อมทั งแปลผลแต่ละด้านเพื อให้นักเรียนรู้จักพฤติกรรมตนเองว่าอยู่ในระดับใด และให้ครู
ประจ่าชั นท่าแบบประเมิน SDQ (ฉบับครูประเมินนักเรียน) ซึ งจะประเมินนักเรียนในด้านต่าง ๆ  เพื อคัดกรองนักเรียน                
ที อยู่ในกลุ่มเสี ยงออกมา โดยทางโรงเรียนจะประสานกับผู้ปกครองเพื อร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนในกลุ่ม
เสี ยงอย่างเหมาะสม 

 - งานจัดป้ายนิเทศด้านการศึกษา มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่นักเรียนในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ  การให้
ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับเรื องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เช่น การเปิดรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั ง
แบบรับตรง และสอบAdmissions อย่างเป็นปัจจุบัน รวมทั งสนับสนุนให้นักเรียนได้รวมกลุ่มกันค้นหาข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตเกี ยวกับเรื องการศึกษาต่อ เพื อให้เพื อน ๆ ได้รับทราบข้อมูลที เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา  นอกจากนี ยังได้
เชิญวิทยากรจากสถาบันต่างๆ เข้ามาให้ความรู้ในด้านวิชาการแก่นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที  ๖ เพื อให้นักเรียนได้มี
ความรู้เพิ มมากขึ นและใช้เป็นแนวทางในการสอบเข้าเรียนต่อในคณะต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ 

- งานติดตามผลการศึกษาต่อ มีการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนที จบการศึกษาจากโรงเรียนในระดับต่าง ๆ ว่าไป
ศึกษาต่อที สถานศึกษาใดบ้าง เพื อใช้เป็นแนวทางในการให้ค่าแนะน่าและวางแผนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 



 - งานจัดหาและมอบทุนการศึกษา  โรงเรียนลาซาลได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที ทางครอบครัวประสบปัญหา
ด้านการเงิน ได้แก่ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าอาหาร ค่าที พัก ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ  นอกจากทุนการศึกษา
ที ทางโรงเรียนมอบให้แล้ว ก็ยังมีทุนจากหน่วยงานและบุคคลภายนอกเข้ามามอบทุนฯนักเรียนด้วย ได้แก่ สมาคมศิษย์
เก่าโรงเรียนลาซาล ซึ งจะเข้ามามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเป็นประจ่าทุกปี ทุนละ ๒,๕๐๐.- บาท รวม ๔๐ ทุน 
(เป็นจ่านวนเงินทั งสิ น ๑๐๐,๐๐๐.-บาท)  ทุนจากศิษย์เก่าคุณแดเนียล  พันประเสริฐ บุญนิตย์ อีกจ่านวน ๘ ทุน ๆ ละ 
๕,๐๐๐.- บาท (เป็นจ่านวนเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท) และจากผู้ปกครองที มีความประสงค์จะร่วมท่าบุญด้วยตามก่าลัง
ศรัทธา ซึ งมีทั งที เป็นเงินและสิ งของ เสื อผ้า ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนต่อได้อย่างมีความสุข 

- งานส่งเสริมศักยภาพครูแนะแนว ทางโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้คุณครูได้เข้ารับการอบรม
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั งภาครัฐ และเอกชน รวมทั งจัดหาวิทยากรเข้ามาอบรมให้แก่คณะครูภายในโรงเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ เพื อให้คุณครูมีความรู้เพิ มขึ น และสามารถน่าไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
๒. ผลการพัฒนา 

จากการด่าเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนที มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้รับความช่วยเหลือตามความ
เหมาะสมจนสามารถเรียนต่อได้อย่างมีความสุข  ในด้านการแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนได้รับทราบข้อมูลด้าน
การศึกษาอย่างสม ่าเสมอ และใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับที สูงขึ นได้  นอกจากนี คุณครูแนะแนว
สามารถน่าความรู้ที ได้รับมาปรับใช้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม นักเรียนมีนิสัยรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ที ด้อยกว่า
ตน เช่น การมอบของใช้ ตุ๊กตา เครื องเรียนให้แก่โคเออร์ การร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ่าท่วมภาคใต้                   
เป็นต้น มาตรฐานที  ๑๘ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี ยม ค่าเฉลี ยร้อยละ ๙๒.๒๐ (คิดค่าคะแนนที ค่านวณได้ ๔.๘๖) 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตใจเมตตา รู้จักการเสียสละ และคิดที จะช่วยเหลือผู้ที ด้อยโอกาสกว่าตนเองอยู่เสมอ 
 
มาตรฐานที่ ๑๙  สถานศึกษาส่งเสริมความส าคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับที่ได้ น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ตัวบ่งชี ที  ๑๙.๑  สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์ที ดีกับผู้ปกครอง 
ชุมชนและศิษย์เก่าในการร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา 

ดีเยี ยม ๒ ๑.๙๓ 

ตัวบ่งชี ที  ๑๙.๒  สถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัด
กิจกรรมที ส่งเสริมความสัมพันธ์ที ดีระหว่างผู้ปกครองและชุมชน 

ดีเยี ยม ๒ ๑.๙๒ 

ตัวบ่งชี ที  ๑๙.๓  มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ครอบครัว   ชุมชนและองค์กรที เกี ยวข้อง 

ดีเยี ยม ๑ ๐.๙๖ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที  ๑๙ ดีเยี ยม ๕ ๔.๘๑ 
 
 
 



ร่องรอยความพยายาม ( โครงการ / กิจกรรมท่ีท า )  
      โรงเรียนได้ด่าเนินการสร้างความสัมพันธ์ที ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที เกี ยวข้องโดยจัด
โครงการ / กิจกรรม ดังนี                                                                                                                                  
๑. โครงการส่ารวจความพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษา                                                                         
    ๑.๑ งานประชุมผู้ปกครอง                                                                                                                                                                    
๒.  โครงการสานสัมพันธ์อยู่อย่างพอเพียง                                    
     ๒.๑  ธนาคารโรงเรียน                                       
     ๒.๒ กิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง                  
๓.  โครงการลาซาลสานสัมพันธ์แบ่งปันน ่าใจ         
     ๓.๑ กิจกรรมสืบสานประเพณี ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      
     ๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันภายใน และภายนอกโรงเรียน  
     ๓.๓ กิจกรรมแบ่งปันน ่าใจสู่สังคม   
     ๓.๔ กิจกรรมลาซาลแฟมิลี แรลลี     
     ๓.๕ กิจกรรมลาซาลเลี ยนแฟร์     
     ๓.๖ งานจัดป้ายนิเทศความรู้สู่ชุมชน   
 ๔.  โครงการแลกเปลี ยนความรู้สู่ชุมชน  
      ๔.๑ กิจกรรมภูมิปัญญาให้ความรู้   
      ๔.๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การอบรม สัมมนาต่างๆ  
๕. โครงการบริการสถานที เพื อชุมชน และสังคม  
๑. วิธีการพัฒนา  

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนได้ตระหนักถึงความส่าคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง บ้าน 
โรงเรียน และชุมชนจึงได้จัดโครงการ งาน กิจกรรม ที เป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่าได้มีส่วนพัฒนา
การศึกษาดังนี           
      ๑. โครงการส ารวจความพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษา โดยการจัดประชุมผู้ปกครองเพื อรับทราบแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนว่าเป็นที พึงพอใจ หรือมีข้อเสนอแนะ เป็นการแลกเปลี ยนสอบถามเพื อหา
ข้อสรุปร่วมกันในการจัดการศึกษา กิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้แก่  
            ๑.๑ งานประชุมผู้ปกครอง จัดประชุมผู้ปกครองเพื อชี แจ้งระเบียบการเรียนการสอน ข้อปฏิบัติต่างๆ  ของ
นักเรียน ที ผู้ปกครองและนักเรียนต้องรับทราบเพื อปฏิบัติให้ถูกต้อง  เช่นประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั น
มัธยมศึกษาปีที  ๑ และ ปีที  ๔ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที เป็นนักศึกษาวิชาทหาร การได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือจาก
รัฐบาลเรียนฟรี ๑๕ ปี                                                                      
       ๒. โครงการสานสัมพันธ์อยู่พอเพียง เป็นการน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของความพอเพียงที พระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที  ๙ ได้ทรงพระราชทานให้กับคนไทยทุกคน ทางโรงเรียนและฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนได้ตระหนักเห็นถึง
ความจ่าเป็นและคุณประโยชน์จึงได้จัดกิจกรรมเพื อรองรับและน่ามาให้บุคลากรโรงเรียนปฏิบัติและเผยแพร่สู่ชุมชนและ
สังคมโดยจัดกิจกรรมสนับสนุนดังนี      



            ๒.๑ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  เป็นการปลูกฝังการออมและการใช้เงินอย่างฉลาดให้แก่นักเรียน โดยมี
ธนาคารจัดตั งอยู่ภายในโรงเรียน คือธนาคารออมสินซึ งได้ด่าเนินการมาตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  จนถึงปัจจุบัน นักเรียนทุก
ระดับชั นจะมีการฝากเงินเป็นการสะสมในทุกสัปดาห์ไม่จ่ากัดจ่านวน และเมื อถึงปลายปีการศึกษานักเรียนสามารถมา
ถอนเงินสะสมเพื อน่าไปใช้จ่ายได้เหมือนธนาคารอื นๆทั วไปจนโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนที มีการออมดีเด่จากธนาคาร
ออมสิน           
            ๒.๒ กิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการน้อมน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจของความพอเพียง  มา
ประยุกต์ในกระบวนการเรียนการสอน ในรูปแบบของฐานการเรียนรู้ ๑๒ ฐานดังนี คือ ฐานออมทรัพย์ การอ่าน ขยะรี
ไซเคิล งานประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ พลังงาน ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา  จิตอาสา คุณธรรม นวด และโครงงาน 
บูรณาการ ซึ งแต่ละฐานจะฝึกให้เด็กได้เข้าร่วมตามความสามารถ และความสนใจ ซึ งได้มีโรงเรียนต่างๆเข้าขอเยี ยมชม
เพื อจะน่าไปปฏิบัติเพื อประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  ตลอดปีการศึกษาทางโรงเรียนได้ด่าเนินฐานเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื อง  และได้น่าเสนอผลงานในวันวิชาการของโรงเรียนคืองาน ลาซาลนิทรรศน์   เมื อวันที  ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ซึ งก็ได้รับความสนใจจากผู้ที เข้าร่วมงาน 
       ๓. โครงการลาซาลสานสัมพันธ์แบ่งปันน้ าใจ สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม มีความเข้าใจอันดีและ
ร่วมมือในการท่ากิจกรรมที สานสัมพันธ์ก่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ รู้จักแบ่งปันและเสียสละมีกิจกรรมดังนี                                                                                                                                            
  ๓.๑ กิจกรรมสืบสานประเพณีด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่นการจัดของไปเยี ยมปลอบขวัญทหารผ่าน
ศึก เมื อวันที  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ร่วมงานรณรงค์รักษ์โลก และงดสูบบุหรี โลก (๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ) เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ร่วมมือกัน จัดหล่อและแห่เทียนจ่าน่าพรรษา (๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๐) เพื อถวายวัดที อยู่ในชุมชนเดียวกัน ได้แก่ วัดผ่องพลอยวรวิหาร วัดบางนานอก และวัดศรีเอี ยม เชิญชวนท่าน
ผู้ปกครองได้ร่วมท่าบุญร่วมกันเนื องในเทศกาลเข้าพรรษา งานวันแม่แห่งชาติมีท่านผู้ปกครองมาร่วมงานเป็นจ่านวน
มากลูกๆได้ท่าการ์ดวันแม่และมากราบเพื อแสดงถึงความรักความกตัญญูที มีต่อบุพการี การท่าบุญตักบาตรในวันเด็กเป็น
การท่างานบุญร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนซึ งในปีนี มี
นักเรียนสมัครใจเข้าบรรพชาจ่านวนถึง ๘๓ รูป  เป็นนักเรียนในระดับ ประถมปีที  ๔-๖ งานบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อนในปีนี จัดขึ นในวันที  ๑๑ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ วัดปากบ่อ อ่อนนุช ๓๕ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร                                                                                                          
 ๓.๒ กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันภายในและภายนอก มีการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที มีความสามารถในด้าน
วิชาการความรู้ และความถนัดเฉพาะบุคคล โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่างๆ ด้านวิชาการ และ
ความถนัดเฉาะบุคคล ตลอดจนการแข่งขัน ประกวดทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การประกวดร้ องเพลง 
การแข่งขันกีฬา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังมีรายการดังนี  
 

วันที่ ผู้ท ากิจกรรม หัวข้อ สถานที/่รางวัล 
๗ มิ.ย.๕๙ นางสาวสุภัคญาตา วามะรูปม.๖/๑ 

นางสาวธัญสิริ ทองแดง ม.๕/๑ 
ประชุมเพื อชี แจงกิจกรรม
ชมรมอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและสิ งแวดล้อม 

โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ (คลองเตย) 

๑๗ – ๑๙ มิ.ย.
๕๙ 

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ลิ มจี จง ป.๕/๙ 
เด็กหญิงสุจาริณี สิมมาแก้ว ป.๖/๑ 

เข้าค่ายอบรมเป็น  
“ผู้น่ายุวธรรมทูต” ประจ่าปี 

โรงเรียนลาซาล 



เด็กชายบุญญพัฒน์ นารินรักษ์ ป.๖/๔ 
เด็กชายชนาวิน แจ่มเพลง ป.๖/๕ 
เด็กหญิงมีเรียม ศิริจันทร์ ม.๑/๒ 
เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญธนันตพงศ์ ม.๑/๓ 
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สุคนธทรัพย์ ม.๑/๔ 
เด็กหญิงสิรีธร เจียมสวัสดิ์ ม.๑/๔ 
เด็กชายวิสุทธิชน เชื อมสุวรรณ ม.๑/๖ 
เด็กชายภัทรพล สุขส่าราญ ม.๒/๑ 
เด็กชายอภิรักษ์ สัจจชลพันธ์ ม.๒/๕ 
เด็กชายวริศ ไชยารัศมี ม.๒/๕ 
เด็กชายพัชรพล เรืองแสงทอง ม.๓/๗ 
เด็กชายวิชญ์พล ฤทธิ์งาม ม.๓/๑ 

๒๐๑๖ 

๑๘ – ๑๙ มิ.ย.
๕๙ 

ตัวแทนเยาวชน ม.๕ – ม.๖ 
จ่านวน ๑๓ คน 

อบรมผู้น่านันทนาการ บ้านสวนยอแซฟ  
อ.สามพราน  
จ. นครปฐม 

๒๑ มิ.ย.๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที  ๔ แข่งขันการอ่านและวาด
ภาพภาษาอังกฤษ 
 

โรงเรียนลาซาล 

๒๑ มิ.ย.๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษา แข่งขันตอบค่าถามสุนทรภู่ ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย 

โรงเรียนลาซาล 
๒๒ มิ.ย.๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที  ๕ แข่งขันการอ่านและวาด

ภาพภาษาอังกฤษ 
 

โรงเรียนลาซาล 

๒๒ มิ.ย.๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษา แข่งขันประกวดการอ่าน
ท่านองเสนาะ 

ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย 

โรงเรียนลาซาล 
๒๒ มิ.ย.๕๙ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันสวดมนต์หมู่ 

สรภัญญะ 
ห้องทูบีฯ  

ตึกมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนลาซาล 

๒๒ มิ.ย.๕๙ นักเรียนแผนกเข้มข้น แข่งขันตอบปัญหาเกี ยวกับ
พระราชประวัติ และพระ
ราชกรณียกิจ เนื องใน
วโรกาสมหามงคล

หน้าตึกพระเมตตา 
โรงเรียนลาซาล 



พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์
ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 

๒๓ มิ.ย.๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที  ๖ แข่งขันการอ่านและวาด
ภาพภาษาอังกฤษ 
 

โรงเรียนลาซาล 

๒๓ มิ.ย.๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที  ๔ – ๖ แข่งขันการประดิษฐ์สิ งของ
จากเศษวัสดุเหลือใช้ “หนู
น้อยนักประดิษฐ์” 

หน้าหอประชุม JVK
โรงเรียนลาซาล 

๒๓ มิ.ย.๕๙ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันจัดบอร์ดวันสุนทรภู่ ข้างกรงนก  
ตึกมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
โรงเรียนลาซาล 

๒๓ มิ.ย.๕๙ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันตอบปัญหาเกี ยวกับ
พระราชประวัติ และพระ
ราชกรณียกิจ เนื องใน
วโรกาสมหามงคล
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์
ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 

ข้างกรงนก  
ตึกมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
โรงเรียนลาซาล 

๒๔ มิ.ย.๕๙ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที  ๔-๖ กิจกรรมการแข่งขัน 
Spelling Bee 

บริเวณข้างกรงนก  
ตึกมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
โรงเรียนลาซาล 

 
๒๔ มิ.ย.๕๙ นักเรียนโรงเรียนลาซาล กิจกรรมวันสุนทรภู่ ลานอาคารพระเมตตา 

โรงเรียนลาซาล 
๒๔ มิ.ย.๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที  ๔ – ๖ แข่งขันตอบปัญหาเกี ยวกับ

พระราชประวัติ และพระ
ราชกรณียกิจ เนื องใน
วโรกาสมหามงคล
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์
ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 

ห้องศูนย์การเรียนรู้
สังคมฯ 

โรงเรียนลาซาล 



๒๙ มิ.ย.๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที  ๑ – ๓ แข่งขันตอบปัญหาเกี ยวกับ
พระราชประวัติ และพระ
ราชกรณียกิจ เนื องใน
วโรกาสมหามงคล
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์
ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 

ห้องศูนย์การเรียนรู้
สังคมฯ 

โรงเรียนลาซาล 

๓๐ มิ.ย.๕๙ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที  ๖ ค่ายคุณธรรม ห้องคุณธรรม 
โรงเรียนลาซาล 

๑ ก.ค. ๕๙ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที  ๔ ค่ายคุณธรรม ห้องคุณธรรม 
โรงเรียนลาซาล 

๕ ก.ค. ๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที  ๔  
(แผนกเข้มข้น) 

กิจกรรม Science Quiz 
เรื องระบบสุริยจักรวาล 

หน้าตึกพระเมตตา 
โรงเรียนลาซาล 

๘ ก.ค.๕๙ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที  ๕ ค่ายคุณธรรม ห้องคุณธรรม 
โรงเรียนลาซาล 

๘ ก.ค. ๕๙ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนต้น  
(แผนกเข้มข้น) 

จัดกิจกรรม Quiz Bee หน้าตึกพระเมตตา 
โรงเรียนลาซาล 

๑๑– ๑๒ก.ค.๕๙ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนต้น  จัดกิจกรรมตอบค่าถาม
วิชาการวิทยาศาสตร์ 

โรงช้าง  
โรงเรียนลาซาล 

๑๓ ก.ค.๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที  ๖ จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ประกวดมารยาท 

สนามบาสเก็ตบอล  
โรงเรียนลาซาล 

๑๔ ก.ค.๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที  ๑ จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ประกวดมารยาท 

ใต้อาคารยวง เดอ  
ลาซาล 

โรงเรียนลาซาล 
๑๔ ก.ค.๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที  ๕ จัดกิจกรรมการแข่งขัน

ประกวดมารยาท 
สนามบาสเก็ตบอล  
โรงเรียนลาซาล 

๑๕ ก.ค.๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที  ๒ จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ประกวดมารยาท 

ใต้อาคารยวง เดอ  
ลาซาล 

โรงเรียนลาซาล 
๑๕ ก.ค.๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที  ๔  จัดกิจกรรมการแข่งขัน

ประกวดมารยาท 
สนามบาสเก็ตบอล  
โรงเรียนลาซาล 

๑๘–๒๐ ก.ค.๕๙ นางสาวฐิตาภา รามโกมุท ม.๖/๑ 
นางสาวผริตา ภูมิรัตน์ ม.๖/๑ 
นางสาวอรรถยา เหล่ารักผล ม.๖/๑ 

สัมมนาและฟ้ืนฟูจิตใจ    
สภาภิบาลและคณะต่างๆ
ของวัดพระกุมารเยซู 

บ้านผู้หว่าน  
อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 



นางสาวพิชยาภา วงษ์จันทร์  ม.๖/๕ 
๒๑ ก.ค.๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที  ๓ จัดกิจกรรมการแข่งขัน

ประกวดมารยาท 
ใต้อาคารยวง เดอ  

ลาซาล 
โรงเรียนลาซาล 

๒๒ ก.ค.๕๙ ตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนลาซาลระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

เข้าร่วมกิจกรรมบาสเก็ต
บอลโครงการ Junior NBA 
Thailand ๒๐๑๖  

สนามบาสเก็ตบอล  
โรงเรียนลาซาล 

๒๒ ก.ค.๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที  ๔  กิจกรรมเนื องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ “แข่งขัน
คัดลายมือ” 

ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย 

โรงเรียนลาซาล 
๒๒ – ๒๓ ก.ค.

๕๙ 
ด.ญ.พรรณพัณญ์ วิทพันธ์ ป.๓/๓ 
ด.ญ.ปวริศา นวลวิลัย ป.๓/๓ 
ด.ญ.อภิสรา สถิตวิภารวงศ์ ป.๓/๔ 
ด.ญ.พิมพ์ชนก ดีแก้ว ป.๓/๕ 
ด.ญ.นิติมา สังขรัตน์ ป.๓/๖ 
ด.ญ.นับฑ์พฬอญ ลาภพูนทวี ป.๓/๖ 

ด.ญ.อัจราพร นิธิปาลิยานนท์ป.๓/๘ 
ด.ญ.กันติชา อนรรฆรติพร ป.๓/๙ 
ด.ญ.ณัฏฐธิดา คุณารัตน์ศรีเจริญ ป.๓/๙ 

เข้าร่วมอบรมนักเรียนผู้น่า
กองหน้าร่าเริงของอัครสัง
มณฑลกรุงเทพฯ ปี ๒๐๑๖ 

บ้านสวนยอแซฟ  
อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 

๒๕ ก.ค.๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที  ๕  กิจกรรมเนื องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ “แข่งขัน
อ่านออกเสียง” 

ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย 

โรงเรียนลาซาล 
๒๖ ก.ค.๕๙ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที  ๖  กิจกรรมเนื องในวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ “แข่งขัน
เขียนค่ายาก” 

ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาไทย 

โรงเรียนลาซาล 
๑๒ ก.ย.๕๙ ด.ช.ภัทรพล สุขส่าราญ 

 
การแข่งขันอ่านฟังเสียง 
โครงการ “ธนชาต ริเริ ม 
เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” 
ครั งที  ๔๕ ประจ่าปี ๒๕๕๙ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที  ๑ - ๓  
ประเภทชายได้รับถ้วย

พระราชทานจาก 
สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

 ด.ญ.ศศินิภา จันทร์ฉาย การแข่งขันอ่านฟังเสียง ได้รับรางวัลชนะเลิศ



โครงการ “ธนชาต ริเริ ม 
เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” 
ครั งที  ๔๕ ประจ่าปี ๒๕๕๙ 

ระดับประเทศ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที  ๑ - ๓  
ประเภทหญิง ได้รับ

ถ้วยพระราชทานจาก 
สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

๑๓ ก.ย.๕๙ ด.ช.ณพัศ อุนะรัตนท์   การแข่งขันอ่านฟังเสียง 
โครงการ “ธนชาต ริเริ ม 
เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” 
ครั งที  ๔๕ ประจ่าปี ๒๕๕๙ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

ระดับประเทศ ระดับ
ประถมศึกษาปีที  ๔-๖ 

ประเภทชาย 
๒๔-๒๗ ต.ค.

๕๙ 
นายนพพันธ์   จันทรศร ม.๖/๕ การแข่งขนัเยาวชน คิดใส 

ไทยแลนด์ ซีซั น ๒ จาก
โครงการ “คิดใส ใจสะอาด 
เพื อชาติ เพื อในหลวง” 

สุดยอดเยาวชน 
Popular Vote แห่งปี 

๒๐๑๖ ได้รับ
ทุนการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 
ฟรี ๔ ปี และได้รับโล่

ประกาศเกียรติคุณจาก
รององคมนตรีที ปรึกษา

ในหลวง 
๗ พ.ย. ๕๙ ด.ช.ฐนวัฒน์ จิณวุฒิ ป.๕/๖ เข้าร่วมการแข่งขัน

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
- การแข่งขันคิดเลขเร็ว 

โรงเรียนราชวินิต 

๘ พ.ย. ๕๙ ด.ญ.พรพิรุณ สงวนศิลป์ ป.๕/๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื นที 
การศึกษา ครั งที  ๖๖ 
ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
- การแข่งขันท่องอาขยาน
ท่านองเสนาะ 

รางวัลเหรียญทอง 

๘ พ.ย. ๕๙ ด.ญ.จิรัชญา พุ่มเจริญ ป.๖/๖ - การแข่งขันคัดลายมือสื อ
ภาษาไทย 

รางวัลเหรียญทอง 

๘ พ.ย. ๕๙ ด.ญ.กนกรดารัศธิ์ รติเวโรจน์กุล  ป.๖/๖ - การแข่งขันปริศนา รางวัลเหรียญเงิน 



สร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
๘ พ.ย. ๕๙ ด.ญ.ชนากานต์ มานะธ่ารง    ป.๖/๖ - การแข่งขันปริศนา

สร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
รางวัลเหรียญเงิน 

๘ พ.ย. ๕๙ ด.ญ.สิตานัน เจริญเชื อ ป.๖/๑ - การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย 

รางวัลเหรียญเงิน 

๘ พ.ย. ๕๙ ด.ญ.วิมลสิริ โพธิ์น้อย ป.๖/๕ - การแข่งขันอ่านเอาเรื อง
ตามแนว PISA 

รางวัลเหรียญทองแดง 

๘ พ.ย. ๕๙ ด.ญ.พีรวิชญ์ รอดสงค์ ป.๖/๕ - การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ 

รางวัลเหรียญทองแดง 

๑๒–๑๓ พ.ย.๕๙ ทีมฟุตบอล รุ่นอายุ ๘ ปี การแข่งขันฟุตบอลรายการ
สิงห์ไพร์มารี คัพ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
พร้อมถ้วยรางวัล 

๑๒–๑๓ พ.ย.๕๙ ทีมฟุตบอล รุ่นอายุ ๑๐ ปี การแข่งขันฟุตบอลรายการ
สิงห์ไพร์มารี คัพ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ พร้อมถ้วย

รางวัล 
๑๔ พ.ย. ๕๙ ด.ญ.ชนัญชิตา ลักษณบุตร ป.๔/๖ การแข่งขันเดี ยวซอด้วง โรงเรียนวดัอมรินทราราม 

๑๔ พ.ย. ๕๙ ด.ญ.พัตรศอร เลิศสกุลเปี่ยม ป.๔/๖ การแข่งขันเดี ยวซออู้ โรงเรียนวัด           
อมรินทราราม 

๒๖ พ.ย. ๕๙ ด.ญ.พรรณกรณ์ คล ่าจีน ป.๖/๗ เข้าร่วมแข่งขันและคัดเลือก
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจ่าปี 
๒๕๕๙ 

ส่านักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า 

๑๖-๑๘ ธ.ค.๕๙ ด.ช.ธีรภัทร นิติจรรยา ม.๒/๒ การแข่งขันเดี ยวระนาดเอก 
การประกวดดนตรีไทย งาน
ศิลปหัตถกรรม ภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั งที  
๖๖ จังหวัดจันทบุรี 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

๑๗ ธ.ค. ๕๙ ด.ช.ธีรภัทร วัฒนเสรี ป.๖/๘ การแข่งขันการคิดและ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั งที  
๑๗ จากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร 

รางวัลเหรียญทอง 

๑๗ ธ.ค. ๕๙ ด.ช.วชัรธร จิณวุฒ ิป.๖/๕ การแข่งขันการคิดและ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั งที  
๑๗ จากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร 

รางวัลเหรียญเงิน 

 



 ๓.๓ กิจกรรมปันน ่าใจสู่สังคม เป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ที ด้อยโอกาส ขาดแคลนขัดสน หรื อผู้ที ได้รับเหตุที ควร
ได้รับช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน การช่วยเหลือหน่วยงานผู้มีคุณูปการต่อสังคมการช่วยเหลือรัฐเมื อมีการขอร้องหรือเชิญ
เชิญชวน เช่นการบริจาคของเล่นมือสองให้แก่มูลนิธิโคเออร์ การจ่าหน่ายดอกป๊อบปี้เพื อหารายได้ให้แก่องค์การ
ครอบครัวทหารผ่านศึก การจ่าหน่ายหนังสือวันเด็กเพื อหารายได้และเผยแพร่ข้อมูลของรัฐบาลกระทรวงศึกษา การ
บริจาคเพื อการบ่ารุงพระศาสนา ล้วนแต่เป็นงานที ทาง โรงเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมมือกันเพื อช่วยเหลือสังคม
ส่วนรวมร่วมกัน ซึ งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในปีนี ทางภาคใต้ของประเทศไทยได้ประสบอุทกภัย น ่า
ท่วมในหลายจังหวัด ทางโรงเรียนก็ได้จัดคาราโอเกะการกุศลเพื อขอรับบริจาคซึ งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยได้รับ
ยอดเงินบริจาคเป็นจ่านวน ๑๓๔,๔๕๖.๒๕ บาท การเข้าร่วมเป็นจิตอาสาแจกอาหาร น ่าดื ม แก่ประชาชนที มาถวาย
สักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที  ๙ ที สนามหลวง 
 ๓.๔ งานลาซาลแฟมีลี  แรลลี  จัดขึ นเมื อวันที  ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที ดีระหว่าง
บ้านและโรงเรียนในปีนี มีรถเข้าร่วมแข่งทั งสิ น ๘๓  คัน เส้นทาง โรงเรียนลาซาลกรุงเทพฯ –หาดเจ้าหลาว (โรงแรม 
SAND DUNES CHAOLAO) จันทบุรี  ตลอดเส้นการเดินทางมีบรรยากาศของความสนุกสนาน มีเกม และการหา RC. ให้ผู้
เข้าแข่งขันได้ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างบรรยากาศความกลมเกลียวและความอบอุ่นภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี ตอน
กลางคืนมีงานเลี ยงสังสรรค์ที โรงแรม SAND DUNES CHAOLAO ผู้ปกครอง และครู ได้แลกเปลี ยนประสบการณ์ และเล่า
เหตุการณ์ต่างๆที เกิดขึ นในขณะแข่งขัน ซึ งเป็นบรรยากาศแห่งมิตรภาพโดยแท้ มีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ มของ
ความสุขให้แก่กัน ล่าดับสุดท้ายของงานมีการประกาศผลและมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะ ซึ งในปีนี ผลการแข่งขันมีดังนี  
 

รางวัล เบอร์รถ เจ้าของรถ 
รางวัลชนะเลิศ ๓๗ คุณจีรชา  ใจเปี่ยม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑๑ คุณอัญชนะ  ถวัลย์วิโรจน์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๕๙ คุณศรพงศ์ศักดิ์  สุวรรณปรุง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ๗๘ คุณวิทยา  ประภารัตน์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ ๗๓ คุณธนากร  ศรีสุขสวัสดิ์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๕ ๔๘ คุณดิเรก  หวัดแวว 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๖ ๓๒ คุณอาทิตย์  แป้นสด 
รางวัลบู้บี  ๙๙ คุณพิเชษฐ์  รุจิราวรรณ 

                   จากการประเมินแบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๐ 
 

 ๓.๕ งานจัดป้ายนิเทศความรู้สู่ชนชน มีป้ายนิเทศที เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบ 
เช่นป้ายนิเทศการรณรงค์งดสูบบุหรี โลก รักษ์สิ งแวดล้อมและพลังงาน การป้องไข้เลือดออก โรคมือ เท้าเปื่อย ป้าย
ความรู้วันส่าคัญทางศาสนา เช่นวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ป้ายเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู 
นิทรรศการและป้ายความรู้วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ  หรือป้ายความรู้ต่างๆทั งที เป็นระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ต่างๆ ป้ายความรู้ การรณรงค์ เช่น การรณรงค์เชิญชวนไปลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ การก่าหนดการสอบการเรียน
ต่อ นิทรรศการวันส่าคัญต่างๆ การแปรเลข ๙ ของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เพื อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี แด่ใน
หลวงรัชกาลที  ๙ ในวาระต่างๆ  



     ๔. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ชุมชน เป็นการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรและน่าไป
ขยายผลหรือแลกเปลี ยนความรู้กับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก มีกิจกรรมดังนี     
         ๔.๑ กิจกรรมภูมิปัญญาให้ความรู้ น่าภูมิปัญญาความรู้และมีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
หรือน่าความรู้สู่ชุมชน ซึ งแต่ละช่วงชั นได้เชิญภูมิปัญญามาให้ความรู้ดังนี  
 วันที  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระดับประถมปลาย เชิญคุณมยุรา หวานจิตร   
      มาให้ความรู้  เรื อวิธีท่าดอกเทียนแบบโบราณ   
 วันที  ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ระดับประถมปลาย  เชิญคุณเพียร อภิเดช  
      มาให้ความรู้  เรื องการท่าบัวลอยหลากสี   
 วันที  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  ระดับมัธยมปลาย เชิญคุณวาลิน  ลูกรัก   
     มาให้ความรู้เรื อง   การท่าจรวดขวดน ่า 
 วันที  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  ระดับอนุบาล เชิญคุณพจนา  ใจน้อย 
     มาให้ความรู้  เรื องการท่าน ่าผลไม้ปั่น 
 วันที  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  ระดับอนุบาล เชิญคุณอริสา  พุทธรัตน์ 
      มาให้ความรู้  เรื องการท่าใบมะกรูดไล่ยุง 
 วันที  ๒ กันยายน ๒๕๕๙  ระดับอนุบาล เชิญคุณอริสา  พุทธรัตน์ 
     มาให้ความรู้  เรื องการท่าไข่เจียวทรงเครื อง 
 วันที  ๙ กันยายน ๒๕๕๙  ระดับมัธยมต้น เชิญคุณกฤษฎา  บุญคง 
     มาให้ความรู้  เรื องกีฬาพื นบ้านหมากรุกไทย 
 วันที  ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ระดับประถมต้น เชิญคุณถิรภัทร  พืชผล 
     มาให้ความรู้  เรื องลายไทย 
 วันที  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระดับประถมปลาย เชิญคุณส่าราญ  บงแก้ว 
     มาให้ความรู้  เรื องการพับริบบิ นดอกไม้ 
 ๔.๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การอบรมสัมมนาต่างๆ เพื อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากร
โรงเรียนอย่างต่อเนื องและสม ่าเสมอ โดยเชิญวิทยากรที มีความรู้มาเป็นผู้อบรมสัมมนาหรือเข้าร่วมกับหน่วยงาน
การศึกษาภายนอก  ดังรายการต่อไปนี  
 

วันที่ ผู้รับการอบรมสัมมนา หัวข้อ สถานที ่
๗ มิ.ย.๕๙ นายไพโรจน์ ทรงหาค่า ประชุมเพื อชี แจงกิจกรรมชมรม

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
สิ งแวดล้อม 

โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ (คลองเตย) 

๑๐ - ๑๒มิ.ย.๕๙ นางวันทา นาคนาคา เข้าร่วมเวทีแลกเปลี ยนเรียนรู้ “ลับให้
คม บ่มให้ลึก” 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
ซิตี  จอมเทียน 
 จังหวัดชลบุร ี

๑๐– ๑๒ มิ.ย.๕๙ นางมยุรี ไชยารัศมี 
นางสาวนุชนภางค์ ไชยเผือก 

สัมมนาครูผู้ผ่านหลักสูตรจิตตาภิบาล 
ครูยุวธรรมทูต กองหน้าร่าเริง และพล

บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 



นางสาวณัฐติยา บุญรักษ์ ศีล ปี ๒๐๑๖ 
๑๗ มิ.ย.๕๙ นางรัตนา นิจบรรณ 

นางสาวพรรณี ฉายศิริ 
นางสาวอุบล จิตสัมพันธ์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื อยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน หัวข้อ 
“STEM มืออาชีพส่าหรับครูอาเซียน” 

อาคารนานมีบุ๊คเฮาส์ ซอย
สุขุมวิท ๓๑(สวัสดี) 

๑ – ๒ ก.ค.๕๙ นางสาววรนุช นครวงษ์ 
นางจารุณีน์ โพธิ์น้อย 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 

โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ 
อินน์ เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 
๘– ๙ ก.ค.๕๙ นางสาวปัทมา ผลสินธุ์ 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ 
อินน์ เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 
๑๕ ก.ค.๕๙ นายภูไท ป้อมงาม 

นางสาวจุรีรัตน์ แปงต่อม 
นางภัทรศศิร์ ลูกรัก 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื อยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน หัวข้อ 
“เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาสื อการสอนฟิสิกส์” 
 

อาคารนานมีบุ๊คเฮาส์ ซอย
สุขุมวิท๓๑(สวัสดี) 

๒๐พ.ย. ๕๙ ครโูรงเรียนลาซาล การจัดการเรียนรู้บูรณาการตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื อพัฒนาผู้เรียน 
ในศตวรรษที  ๒๑ 

โรงเรียนลาซาล 

๒๔ พ.ย. ๕๙ นายอิศรัชฌ์ โชติผโลทัย 
นางสาวภัททิรา ศิริค่า 

อบรม “สุดยอดเทคนิคการสอน
ส่าหรับครูยุคใหม่ ZExcellent 
Teaching Techniques Thailand 
Education  ๔.๐)” วิชาวิทยาศาสตร์ 

ณ  MCC  HALL ชั น ๔ 
ห้างสรรพสินค้า       
เดอะมอลล์ งามวงศ์ 

๒๔ พ.ย. ๕๙ นางสุรีย์ นุชน้อย 
นายกิตติศักดิ์ อุสุมสารเสวี 

อบรม “สุดยอดเทคนิคการสอน
ส่าหรับครูยุคใหม่ ZExcellent 
Teaching Techniques Thailand 
Education  ๔.๐)” วิชาคณิตศาสตร์ 

ณ  MCC  HALL ชั น ๔ 
ห้างสรรพสินค้า        

เดอะมอลล์ งามวงศ์ 

๒๕ พ.ย. ๕๙ นางสาวพิศรา แย้มศรี 
นางอังคณา กิล 

อบรม “สุดยอดเทคนิคการสอน
ส่าหรับครูยุคใหม่ ZExcellent 
Teaching Techniques Thailand 
Education ๔.๐)” วิชาภาษาอังกฤษ 

ณ  MCC  HALL ชั น ๔ 
ห้างสรรพสินค้า       

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 

๒๕ พ.ย. ๕๙ นางทัศนีย์ นิรันดรเกียรติ 
นางสาวพรรณี ฉายศิริ 

อบรม “สุดยอดเทคนิคการสอน
ส่าหรับครูยุคใหม่ ZExcellent 
Teaching Techniques Thailand 
Education ๔.๐)” วิชาภาษาไทยและ

ณ  MCC  HALL ชั น ๔ 
ห้างสรรพสินค้า       

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 



สังคมศึกษา 
๓๑ ม.ค.๖๐ นางกันทิมา สุทธิกุลไพบูลย์ 

นางสาวจงกล แก้วสุรินทร์ 
การพัฒนาจัดการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ 
น่าสู่การลงมือปฏิบัติแบบผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้เพื อพัฒนาทักษะที 
จ่าเป็นในศตวรรษที  ๒๑ 

โรงแรมปรินซ์พาเลซ   
มหานาค เขตป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 

๑ ก.พ.๖๐ นางกันทิมา สุทธิกุลไพบูลย์ 
นางสาวอรุณศรี ธีระกาญจน์ 
นางวันทา นาคนาคา 
นางวิมลมาศ ป้อมงาม 
นางสาวชนิดา สุทธิจิต 

การพัฒนาจัดการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ 
น่าสู่การลงมือปฏิบัติแบบผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้เพื อพัฒนาทักษะที 
จ่าเป็นในศตวรรษที  ๒๑ให้ผู้เรียนเป็น
พลเมืองในยุคประเทศไทย ๔.๐ 

ณ อาคารรักตะกนิษฐ 
โรงแรมสวนดุสิต เพลส 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กรุงเทพฯ 

๑๖ ก.พ.๖๐ นางกันทิมา สุทธิกุลไพบูลย์ เด็กไทยในยุคThailand ๔.๐ ก่าลังคน
ที ชาติต้องการ 

ห้องประชุมอาคารคุรุสภา
ชั น ๔ ส่านักงาน       

คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

๑๑-๑๒ มีนาคม ๖๐ นางสิรินทิพย์ อยู่รักษา 
นางอรุณี ปัญญาดี 
นางวันเพ็ญ วราศัย 
นางสาวสุภนิดา บงแก้ว 
นางสาวอังสุนา ทองยศ 
นางสาวจุรีรัตน์ แปงต่อม 

ประชุมปฏิบัติการเพื อพัฒนาครู
ประจ่าการวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร

เกษม 

๒๒-๒๔ มี.ค.๖๐ นางสาวนุชนภางค์ ไชยเผือก ประชุมวิชาการ “ห้องสมุดดิจิทัล กับ
การก้าวเข้าสู่ยุค Thailand ๔.๐ 

โรงแรมปรินซ์พาเลซ   
มหานาค เขตป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 
 
 ๕ โครงการบริการสถานที่เพื่อชุมชนและสังคม  ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงาน
ภายนอกได้เข้ามาใช้สถานที ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรม เช่น ใช้หอประชุมของโรงเรียนเพื อเป็นสถานที จัดงาน
แต่งงาน หรืองานบวชใช้สนามเพื อการแข่งขันกีฬา และการออกก่าลังกาย ในตอนเย็นจะมีผู้ปกครองมาออกก่าลังการ
โดยการเดินและวิ ง ใช้สนามฟุตบอล และสนามบาสเกตบอล เพื อการแข่งขัน ใช้ห้องคุณธรรมเป็นสถานที จัดการอบรม
สัมมนาต่างๆ  
          วันที  ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๙   การสัมมนาชีวิตครอบครัวคาทอลิก  จ่านวน ๘๐ คน 
 วันที  ๑๗-๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๙ อบรมผู้น่า ยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ  
     จ่านวน ๑๗๗ คน 
 วันที  ๔-๑๐  กันยายน ๒๕๕๙ นักศึกษาจากสถาบันFONDACIO ASIA ประเทศฟิลิปปินส์เข้าพัก 
               และอบรมสัมมนาที ลาซาลวิลล่า จ่านวน ๓๐ คน 



 วันที  ๒๑-๒๒  มีนาคม ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการอ่านวยการ อัครสังฆมณฑล กรุงเทพ                                                        
     จ่านวน ๘๐ คน 
๒. ผลการพัฒนา 
 การด่าเนินงานของฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน ท่าให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมได้ร่วมมือในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการลาซาลสานสัมพันธ์ ท่าให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ งของชุมชน ได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื อง การน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 
มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนล้วนได้นับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในด้านการน่าภูมิปัญญาท้องถิ นมาให้ความรู้และ
การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จริงในการเรียนรู้  และความสามารถน่าความรู้นั นไปพัฒนาการ
เรียนของตนเอง ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที ดีขึ น  การเข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอกท่าให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ และเพิ มศักยภาพในด้านการเรียนการสอน สามารถน่าความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่าให้
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมต่างมีความพึงพอใจ และมีความสัมพันธ์ที ดีต่อกัน มีการร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
ท่ากิจกรรมต่างๆด้วยความเข้าใจและเต็มใจมีแนวคิดและทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันทั งในด้านการบริหารการจัด
การศึกษา หรือการท่ากิจกรรมต่างๆการแบ่งปันน ่าใจเพื อช่วยเหลือสังคม หรือบุคคลที ด้อยโอกาสก็เป็นกิจกรรมหนึ งที 
แสดงถึงน ่าใจอันดีงามที เปี่ยมไปด้วยการเสียสละและมีเมตตาต่อกัน ให้โอกาสและพร้อมจะช่วยเหลืออย่างเต็มที แสดงถึง
น ่าใจที เป็นอันหนึ งอันเดียวกันของโรงเรียน ผู้ปกครอง ที มีต่อชุมชนและสังคม ผลการประเมินกิจกรรมต่างๆในปีนี อยู่ใน
เกณฑ์ที ดีมากซึ งเป็นการแสดงว่าโรงเรียน บ้าน ชุมชน สังคมต่างมีความเข้าใจในสถานภาพและพร้อมจะร่วมมือกันอย่าง
เหนียวแน่นและมั นคง ผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที  ๑๙ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี ยม อัตราเฉลี ยร้อยละ ๙๖.๑๔   
(คะแนนที ค่านวณได้ ๔.๘๑) 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จากการประเมินผลการด่าเนินโครงการกิจกรรมในภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่าโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคมต่างให้ความร่วมมือ และมีความสัมพันธ์ที ดีในการท่ากิจกรรมต่างๆร่วมกันแต่เพื อให้ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือในการร่วมท่ากิจกรรมต่างระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม มีความมั นคง ยั งยืน และมี
แนวทางความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนควรมีการปรับปรุงพัฒนาในการด่าเนินงานดังต่อไปนี  
 ๑. งานประชุมต่างๆ ที ต้องการให้ผู้ปกครอง สังคมได้รับทราบ เช่น งานประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนควรจัดการ
ประชุมในรูปแบบ การประชุมแลกเปลี ยนความคิดเห็นเป็นรายห้องเรียนเพื อครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันแลกเปลี ยน
ความคิดเห็น ร่วมมือกันแก้ปัญหาทั งทางด้านการเรียน และความประพฤติ   อีกทั งผู้ปกครองกับผู้ปกครองจะได้มีการ
แลกเปลี ยนความคิดเห็นและร่วมมือกันในการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะหรือให้แนวทางในการพัฒนาการบริหารการจัด
การศึกษากับทางโรงเรียน         
 ๒. งานกิจกรรมต่างๆควรน่าข้อมูลที ได้จากการประเมินผลโครงการ งาน กิจกรรม มาสรุปเพื อน่ามาเป็น
แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาเพื อความสร้างความเข้าใจที ตรงกันระหว่าง บ้าน โรงเรียน และชุมชน เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ที ยั งยืน กิจกรรมที จัดขึ นควรต้องมีผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด่าเนินงานหรือมา
ร่วมงานเพื อเป็นการให้ทุกภาคส่วนได้มีการร่วมมือในการท่างานร่วมกัน 
 ๓. ควรมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนให้สังคมได้ทราบความเคลื อนไหวของทางโรงเรียน โดยผ่าน
เว็บไซต์ อย่างสม ่าเสมอต่อเนื องและเป็นปัจจุบัน   ควรมีการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการเชื อมโยง ในการ



ติดต่อสื อสาร เช่นมีบริการถามตอบข้อมูลที ควรรับทราบหรือเรื องอื นๆที ทางโรงเรียนต้องการแจ้งให้ทราบ อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว มีเจ้าหน้าที เฉพาะส่าหรับให้ข้อมูลต่างๆเกี ยวกับทางโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 
 
มาตรฐานที่  ๒๐  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  งานทะเบียนโรงเรียนและงานพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐาน    
                     และทันต่อการให้บริการ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๒๐.๑ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนโรงเรียน และงานพัสดุภัณฑ์  
ให้เป็นมาตรฐาน สามารถให้การสนับสนุนฝ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดี 

ดีเยี ยม ๓ ๒.๘๕ 

๒๐.๒ พัฒนาระบบการเงินให้เป็นมาตรฐาน ตอบสนองการบริหาร   
        จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดีเยี ยม ๒ ๑.๘๖ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒๐ ดีเยี่ยม ๕ ๔.๗๑ 
 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
โครงการพัฒนาระบบงานด้านธุรการ – การเงินของโรงเรียน 

๑ กิจกรรม  ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนและจุดกระจายสัญญาณ Wifi ให้มีความเสถียร  
   ๒ กิจกรรม  พัฒนาทะเบียนและปรับฐานข้อมูลนักเรียนประจ่าปีด้วยความถูกต้องรวดเร็ว 
   ๓ กิจกรรม  ปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้ทันสมัย 

๔ กิจกรรม  ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของพัสดุครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
   ๕ กิจกรรม  ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
   ๖ กิจกรรม  ติดตามการใช้งบประมาณในฝ่ายต่างๆ 

๑. วิธีการพัฒนา 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฝ่ายธุรการได้ท่าแผนพัฒนาของโรงเรียน โดยยึดเป้าหมายตามมาตรฐานที  ๒๐ ที กล่าวถึง 
“การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนโรงเรียนและพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานและทันต่อการให้บริการ” 
มาประกอบกับแนวทางการพัฒนาปรับปรุงงานของปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้วสร้างแผนพัฒนาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้
ครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์ของปี  ๒๕๕๗-๒๕๕๙ จึงได้จัดท่าโครงการพัฒนาขึ นมา ๑ โครงการชื อ  โครงการพัฒนา
ระบบงานด้านธุรการ-การเงินของโรงเรียน  ประกอบไปด้วย  ๖  กิจกรรม  คือ 

๑ กิจกรรม  ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนและจุดกระจายสัญญาณ Wifi ให้มีความเสถียร  
   ๒ กิจกรรม  พัฒนาทะเบียนและปรับฐานข้อมูลนักเรียนประจ่าปีด้วยความถูกต้องรวดเร็ว 
   ๓ กิจกรรม  ปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้ทันสมัย 

๔ กิจกรรม  ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของพัสดุครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
   ๕ กิจกรรม  ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
   ๖ กิจกรรม  ติดตามการใช้งบประมาณในฝ่ายต่างๆ 
 



๒. ผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบัติงานตามโครงการใน  ๖  กิจกรรมของฝ่ายธุรการ - การเงินที ได้ท่าให้บรรลุวัตถุประสงค์  คือ 

๑.  การปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนและจุดกระจายสัญญาณ Wifi ให้มีความเสถียร พบว่าการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ทุกจุด ครูและนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต
ได้สะดวก มีการกระจายสัญญาณ Wifi ทั วบริเวณโรงเรียน เพื อขยายพื นที การใช้บริการ และเพิ มจ่านวนเครื องขยาย
สัญญาณให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

ผลการประเมินจัดอันดับคุณภาพ ๕ อันดับพบว่า งานพัฒนาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนและจุด
กระจายสัญญาณ Wifi ให้มีความเสถียรอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๓ 
 ๒.   การพัฒนาทะเบียนและปรับฐานข้อมูลนักเรียนประจ่าปีด้วยความถูกต้องรวดเร็ว พบว่าครูสามารถน่า
ฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียนและครูไปใช้อ้างอิงได้ ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการด้านฐานข้อมูลทะเบียน
นักเรียนและครู ฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียนและครูได้รับการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันเสมอและครูมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
ส่งผลให้ครูมีความพึงพอใจเมื อใช้บริการงานเอกสารฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียนและครู เจ้าหน้าที งานทะเบียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี ยวกับฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียนและครู จัดเก็บเอกสารในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ค้นหาข้อมูลได้ง่าย
และน่าเข้าระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน โดยมีจุดเน้นคือการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์งานเอกสารแจกจ่าย
ให้กับผู้ต้องการใช้ข้อมูลซึ งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพ ๕ อันดับ พบว่างานพัฒนาทะเบียนและปรับฐานข้อมูลนักเรียนประจ่าปี
ด้วยความถูกต้องรวดเร็วอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยล่ะ ๙๗.๖๗ 
 ๓.   การปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้ทันสมัย พบว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นแหล่งให้ข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรม และผลงานของเด็กนักเรียน และมีข้อมูลทางการศึกษา เป็นแหล่งข้อมูลที มีประโยชน์ และทันสมัย ผู้ที เข้าชม
จ่านวนมากมีความพึงพอใจเมื อเข้าชมเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพ ๕ อันดับพบว่า งานพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้ทันสมัยอยู่ใน
เกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยล่ะ ๙๕.๖๗ 

๔.   การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของงานพัสดุครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานพบว่า การปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศของงานพัสดุครุภัณฑ์มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลพัสดุ-ครุภัณฑ์ได้ง่าย มีข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้องเพียงพอต่อการใช้งานในโรงเรียน   ข้อมูลพื นฐานข้อมูลพัสดุ-ครุภัณฑส์ามารถน่าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
งานพัสดุ-ครุภัณฑใ์นปีการศึกษาต่อไป หลังจากได้สอบถามความพึงพอใจในการใช้ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์จากบุคลากรใน
โรงเรียนแล้ว พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นส่วนมากกับข้อมูลสารสนเทศของงานพัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลมี
ความความถูกต้อง ซึ งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของกระดาษในการพิมพ์เอกสารสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพ ๕ อันดับ พบว่า งานปรับปรุงข้อมูลพัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๗ 
 ๕. การจัดท างบการเงินและบัญชีของโรงเรียน พบว่า  ผู้บริหาร  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีความพึง
พอใจในงบการเงิน  สามารถอ่านงบการเงินได้อย่างเข้าใจและน างบไปจัดท างบประมาณการโดยน างบปีเก่าไป
เปรียบเทียบท างบปีใหม่ได้อย่างถูกต้อง งบการเงินมีความถูกต้องตามมาตรฐานของระบบ สช. ข้อมูลในงบการเงินครอบ
คุลมรายรับและรายจ่ายของโรงเรียนและมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการเงินให้เป็นหมวดหมู่สามารถน าไปใช้งาน



และตรวจสอบได้ง่าย ในการจัดท างบการเงินของโรงเรียน ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในงานจัดท างบ
การเงินทุกขั้นตอน 

ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพ  5  ระดับ  จากแบบประเมิน งานจัดท างบการเงินและบัญชี  งานจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินให้เหมาะสมกับการใช้งาน อยู่ในระดับ 4 ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 9๒.๖๗  
 ๖.   จัดท ารายงานและตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ  ตามฝ่ายอย่างถูกต้องพบว่า  ในการจัดท ารายงานการเงินมี
การตรวจสอบข้อมูล จัดท าเอกสารหลักฐาน และส ารองข้อมูลเก็บไว้ แล้วน าข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการบริหารงานด้าน
งบประมาณประจ าปี ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ในการด าเนินงานจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีและการ
ตรวจสอบต่างๆ  ฝ่ายได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงาน 

ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพ  5  ระดับ  จากแบบประเมิน งานจัดท ารายงานและตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ตามฝ่ายอย่างถูกต้อง  อยู่ในระดับ 4 ดีมาก   คิดเป็นร้อยละ 9๓.33  
มาตรฐานที   ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  งานทะเบียนโรงเรียนและงานพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐาน และทัน 
                     ต่อการให้บริการ 
    ตัวบ่งชี ที   ๒๐.๑  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนโรงเรียน และงานพัสดุภัณฑ์ ให้เป็นมาตรฐาน สามารถให้ 
                          การสนบัสนุนฝ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๙ 
    ตัวบ่งชี ที   ๒๐.๒  พัฒนาระบบการเงินให้เป็นมาตรฐาน ตอบสนองการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                         เป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ 
 สรุป : การประเมนิคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีเยี ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๔ (คะแนนที ค่านวณได้ ๔.๗๑) 
๓. แนวทางการพัฒนา 
      ๑.  สนับสนุนให้บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการงานธุรการ – การเงินที ทันสมัย 
      ๒.  ส่งเสริมการน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาของฝ่าย 
      ๓.  พัฒนางานบริการของฝ่ายให้มีความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
      ๔. พัฒนาสายระบบอินเตอร์เน็ตและจุดกระจายสัญญาณ Wifi ให้คลอบคลุมทุกพื นที ในโรงเรียนและมีความเสถียร 



๒.๓ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การรายงานการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
 

          ด้านที่ ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ทีไ่ด้ 

คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ๙๗.๒๗ 

๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก่าลังกายสม ่าเสมอ ๙๖.๒๕ 

๒  มีน ่าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๒.๒๕ 

๓  ป้องกันตนเองจากสิ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี ยงสภาวะที เสี ยงต่อความรุนแรง 
    โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๙๙.๑๔ 

๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๙๗.๗๘ 

๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที ดีและให้เกียรติผู้อื น ๙๘.๑๗ 

๖  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ 
    นันทนาการตามจินตนาการ 

๑๐๐ 

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
 

โครงการลาซาลรักษ์ สุขภาพ  
๑. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน   
๒. กิจกรรมกีฬาสี 
๓. งานอนามัยโรงเรียน 
 
  
 
 

    . 

     จากการด่าเนินงานตามโครงการลาซาลรักษ์ สุขภาพ    
ผลการด่าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี ยม  ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการ งาน
และกิจกรรมเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๗     ส่งผลให้ 

 นักเรียนร้อยละ ๙๖.๒๕ สามารถน่าความรู้ที ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวันได้อย่างเหมาะสม  ส่งผลให้
นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพที ดี  มีร่างกายแข็งแรง  และไม่ป่วยเป็น
โรคติดต่อ 

๔. งานติดตามภาวะโภชนาการและทดสอบ
สมรรถภาพ 

นักเรียนร้อยละ ๙๒.๒๕ มีน ่าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 



ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
๕. กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส  นักเรียนร้อยละ ๙๙.๑๔ มีความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับพิษภัย 

และโทษของสิ งเสพติด และไม่เข้าไปยุ่งเกี ยว นักเรียนรู้จักวาง
ตัวอย่างเหมาะสมกับเพศตรงข้าม และสามารถ แก้ปัญหา  
ต่าง ๆ โดย ไม่ใช้ความรุนแรง 

๖. กิจกรรมกล้าคิด กล้าท่า กล้าแสดงออก นักเรียนร้อยละ ๙๗.๗๘ มีความมั นใจในตนเอง และกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

๗. กิจกรรมรู้เขา รู้เรา นักเรียนร้อยละ ๙๘.๑๗ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื นได้ดี และ
ท่างานหรืออยู่ร่วมกับผู้อื นได้อย่างมีความสุข  

๘. งานส่งเสริมความสามารถผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการทั งในและนอกสถานศึกษา
อย่างมีความสุข 

 

 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ทีไ่ด้ 

คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๙๒.๑๕ 

๒.๑   มีคุณลักษณะที พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๙๑.๖๗ 

๒.๒   เอื ออาทรผู้อื นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๙๑.๘๓ 

๒.๓   ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที แตกต่าง ๙๒.๗๑ 

๒.๔   ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม ๙๒.๓๙ 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรมท่ีวางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๑. โครงการอบรมปลูกฝังการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ(ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ร.๙) 
 กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา 
 กิจกรรมปลูกฝังการเป็นพลเมืองดีของชาติ และเคารพ
เพลงชาติไทย 
 ๒. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความซื อสัตย์สุจริต  
 กิจกรรมเก็บสิ งของคืนเจ้าของ  
 กิจกรรมฟังธรรมรักษาสัตย์ 
 กิจกรรมประเมินผลความซื อสัตย์สุจริตของผู้เรียน 
๓. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
 กิจกรรมการแต่งกายถูกระเบียบ 
 กิจกรรมอบรมปลูกฝังการมาโรงเรียนทันเวลา 
 กิจกรรมประเมินผลการเข้าแถวเดินแถวอย่างเป็น   
  ระเบียบ 
 กิจกรรมรักษาความสะอาด 
๔.  โครงการปลูกฝังนักเรียนแสดงออกถึงการใฝ่เรียนรู้ 
 กิจกรรมประเมินผลความตั งใจเพียรพยายามในการเรียน    
 กิจกรรมประเมินผลผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่ง  
 เรียนรู้ 
๕.  โครงการอบรมปลูกฝังการด่าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
 กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ 
 กิจกรรมรณรงค์ประหยัดน ่า – ไฟฟ้า 
 กิจกรรมประเมินผลผู้เรียนด่าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
๖. โครงการอบรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตั งใจและ
รับผิดชอบ  
 กิจกรรมประเมินผลผู้เรียนตั งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที การงาน 
 กิจกรรมประเมินผลผู้เรียนเพียรพยามอดทน เพื อให้งาน
ส่าเร็จตามเป้าหมาย 
 
 

นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๒.๖๔ มีคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรทั ง ๘ ประการ 
 
 
 
 
นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๐.๙๒  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรทั ง ๘        
ประการ 
 
นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๒.๕๙  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรทั ง ๘  
ประการ 
 
 
 
นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๐.๗๗  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรทั ง ๘ ประการ 
 
 
นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๒.๔๓ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรทั ง ๘ ประการ 
      
 
นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๑.๐๘  มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรทั ง ๘ ประการ 
 

 
 
 
 
 
 



ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๗. โครงการปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 
 กิจกรรมวันสงกรานต์ 
 กิจกรรมวันลอยกระทง(ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ร.๙) 
 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเทียน 
 กิจกรรมวันไหว้ครู 
๘. โครงการปลูกฝังจิตสาธารณะ 
 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
 กิจกรรมรักษาความสะอาด    
 กิจกรรมอาสาจราจร 
 กิจกรรมเยี ยมทหารผ่านศึก    
 กิจกรรมการรณรงค์การเลือกตั งตามระบอบ  
ประชาธิปไตย 
 กิจกรรมการรณรงค์ต้านความปลอดภัยบนท้องถนน 
  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  บริการ 
๙. โครงการค่ายคุณธรรม 
๑๐. โครงการอบรมปลูกฝังความกตัญญูกตเวที 
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ         
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ(ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ร.๙) 
 กิจกรรมวันไหว้ครู             
 กิจกรรมตักบาตรท่าบุญวันเด็ก 
 กิจกรรมวางพวงมาลาทา่นนักบุญยอห์น  แบปตสิท์  
 เดอ ลาซาล 
 กิจกรรมประเมินผลการเป็นลูกที ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 กิจกรรมประเมินผลการเป็นนักเรียนที ดีของโรงเรียน 
๑๑. โครงการอบรมปลูกฝังความเอื ออาทร เมตตากรุณา 
 กิจกรรมเยี ยมทหารผ่านศึก   
 กิจกรรมบริจาคช่วยเหลือเพื อนผู้ประสบภัย 
 กิจกรรมพี สอนน้อง 
๑๒. โครงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 กิจกรรมเลือกตั งกรรมการห้องเรียน 
 กิจกรรมเสียงตามสาย    
 กิจกรรมรณรงค ์ในระบอบประชาธิปไตย 
๑๓. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
กิจกรรมวันสงกรานต์ 
กิจกรรมวันลอยกระทง (ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ร.๙) 

 นักเรียนลาซาล  ร้อยละ ๙๑.๔๙ มีคุณลักษณะ 
 อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรทั ง ๘ ประการ 
 
 
 
 นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๑.๘๓  มีคุณลักษณะ 
 อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรทั ง ๘ ประการ  
 
 
 
 
 
 
 
 นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๒.๒๑ คุณธรรมจริยธรรม 
 นักเรียนลาซาล  ร้อยละ ๙๑.๑๖ แสดงออกถึงการ 
 เป็นผู้มีความเอื ออาทรและกตัญญูกตเวที ต่อผู้มี 
 พระคุณ 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๒.๑๒ แสดงออกถึงการ
เป็นผู้มีความเอื ออาทรเมตตากรุณา 
        
 
นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๒.๗๑ ร่วมในการ
ด่าเนินการตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และ
น่าไปใช้ประโยชน์ในการด่าเนินชีวิตได้ 
 
นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๒.๖๕ ได้เข้าร่วมโครงการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ด้วยความภาคภูมิใจ 
 



ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

กิจกรรมแห่เทียนจ่าน่าพรรษา 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
๑๔. โครงการอนุรักษ์พัฒนาสิ งแวดล้อม 
กิจกรรมรณรงค์ดับเครื องยนต์เมื อจอด 
กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด  
กิจกรรมปลูกต้นไม้ลดมลพิษ 
กิจกรรม Big Cleaning Day  

 
 
นักเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๒.๑๔ ให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาสิ งแวดล้อม ทั งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 
        
 

 

  มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

เกณฑ์ที่ได้ 
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๙๒.๗๓ 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื อ
ต่างๆรอบตัว 

๙๒.๖๒ 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั งค่าถามเพื อค้นคว้าหาความรู้เพิ มเติม ๙๒.๘๓ 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี ยนความคิดเห็นเพื อการเรียนรู้ระหว่างกัน ๙๓.๐๑ 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน ๙๒.๔๖ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ / กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๑. โครงการส่งเสริมการค้นคว้าของผู้เรียน 

๑.๑ กิจกรรมแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั ง
ภายในและภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

   จากการด่าเนินงานจัดกิจกรรมแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เห็นความส่าคัญและ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ส่งเสริมให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ จากแหล่ง เรียนรู้ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาซึ งมีผลท่าให้ นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีทักษะ
แสวงหาความรู้ มาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้ตามศักยภาพ 

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 

   สัมฤทธิ์ผลของการด่าเนินงานตามกิจกรรมแสวงหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั งภายในและภายนอก 
พบว่า การด่าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิด
เป็นร้อยละ๙๑.๖๐ 

๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ผลการด าเนินงาน 

   จากการด่าเนินงานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด มีการ
ประชาสัมพันธ์  พัฒนาข้อมูลหนั งสือที มี เนื อหา
หลากหลายเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมค้นคว้าหา
ความรู้จากห้องสมุดอย่างสม ่าเสมอ เพื อให้นักเรียนมี
ทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และสามารถน่า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 

   สัมฤทธิ์ผลของการด่าเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริม
การใช้ห้องสมุดพบว่า การด่าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๘ 

 



ชื่องาน/โครงการ / กิจกรรม  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๑.๓ กิจกรรมรักการอ่าน 

 

ผลการด าเนินงาน 

   จากการด่าเนินกิจกรรมรักการอ่านครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปลูกฝังให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่านจากหนังสือความรู้บทความสื อสิ งพิมพ์
ต่างๆอย่างสม ่าเสมอ มีการจัดช่วงเวลาให้นักเรียนได้
หยุดท่ากิจกรรมเพื ออ่านหนังสือในช่วงเวลา ๗.๔๕ – 
๘.๐๐ น.อย่างสม ่าเสมอและเข้าร่วมกิจกรรมรักการ
อ่านกับบริษัทพิซซ่าคอมปะนี เป็นประจ่าทุกปีท่าให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน บันทึกเรื องราวจากการอ่าน
สามารถน่าทักษะความรู้จากการอ่านมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 

   สัมฤทธิ์ผลของการด่าเนินงานตามกิจกรรมรักการ
อ่านพบว่า การด่าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี 
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๖ 

๒. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา 

 ๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่านและสรุป
ประเด็นความรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

   จากการด่าเนินงานส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
และสรุปประเด็นการเรียนรู้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ใช้
เวลาว่างในการฝึกทักษะการอ่านข้อความบทความ
และสิ งพิมพ์ต่างๆ ฝึกตั งค่าถามตอบค่าถามสรุป
ประเด็นความรู้อย่างสม ่าเสมอท่าให้นักเรียนมีความรู้
พัฒนาทักษะทางภาษาได้อย่างถูกต้องสามารถน่า
ทักษะความรู้ ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของตนเองได ้

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 

   สัมฤทธิ์ผลของการด่าเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านและสรุปประเด็นความรู้ 
พบว่า การด่าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์อยู่ ในเกณฑ์ดี      
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ 



ชื่องาน/โครงการ / กิจกรรม  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๒.๒ กิจกรรมการแลกเปลี ยนความรู้และถ่ายทอดความรู้ 
เรื องราว ประสบการณ์สู่ผู้อื น 

 

ผลการด าเนินงาน 

   จากการด่าเนินงานการแลกเปลี ยนความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้  เรื อ งราว ประสบการณ์สู่ ผู้ อื น 
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี ยนความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ เรื องราว ประสบการณ์อย่างสม ่าเสมอ 
ท่าให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะทางภาษาเต็มตาม
ศักยภาพ 

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 

   สัมฤทธิ์ผลของการด่าเนินงานตามกิจกรรมการ
แลกเปลี ยนความรู้และถ่ายทอดความรู้  เรื องราว 
ประสบการณ์สู่ผู้อื น พบว่า การด่าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์
อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๒ 

๓. โครงการส่งเสริมการท่างานเป็นทีม 

๓.๑ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

   จากการด่าเนินงานการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระเห็นความส่าคัญของการน่า
กระบวนการกลุ่มมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  นั ก เ รี ยนมี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา ร เ รี ย นรู้ โ ดย ใ ช้
กระบวนการกลุ่ม ซึ งมีผลท่าให้นักเรียนได้พัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง และเกิดความสามัคคีในการท่างาน
ร่วมกับผู้อื นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 

   สัมฤทธิ์ผลของการด่าเนินงานตามกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม พบว่า การด่าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๒ 

 

 

 

 



ชื่องาน/โครงการ / กิจกรรม  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๔. โครงการส่งเสริมการน่าเทคโนโลยีมาใช้ใน  การเรียนรู้
และน่าเสนอผลงาน 

๔.๑ งานส่งเสริมการค้นคว้าความรู้ทางอินเทอร์เน็ต 

 

ผลการด าเนินงาน 

   จากการด่ า เนิ น ง านส่ ง เสริ มการค้นคว้ าทา ง
อินเทอร์เน็ต นักเรียนได้รับการส่งเสริมการค้นคว้าหา
ข้อมูลได้หลากหลายทางอินเทอร์เน็ต ครูผู้สอนได้
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตเพื อให้
ทันต่อยุค โลกาภิวัตน์ และสามารถสื อสารติดต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน 

   สัมฤทธิ์ผลของการด่าเนินงานตามงานส่งเสริมการ
ค้นคว้าความรู้ทางอินเทอร์เน็ต พบว่า การด่าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๓   

 

 

มาตรฐานที่ ๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์   ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  
                    สมเหตุผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ที่ได้ 
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
                    ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๙๓.๕๑ 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื องที อ่าน ฟัง และดู และสื อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม   
      ความคิดของตนเอง 

๙๓.๐๑ 

๔.๒ น่าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๙๔.๑๗ 
๔.๓ ก่าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๙๓.๒๐ 
๔.๔ มีความคิดริเริ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๙๓.๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
 

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

 
 
 นักเรียนร้อยละ ๙๑.๐๔ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และกิจกรรมการอ่าน, คิดวิเคราะห์ 

๒. กิจกรรมส่งเสริมการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และ
เชื อมโยงข้อมูล 

นักเรียนร้อยละ ๙๑.๒๙  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมส่งเสริมการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และ
เชื อมโยงข้อมูล 

๓. กิจกรรมพัฒนาความคิดสู่องค์ความรู้ใหม่  นักเรียนร้อยละ ๙๑.๑๒  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาความคิดสู่องค์ความรู้ใหม่ 

๔. กิจกรรมวันภาษาไทย  นักเรียนร้อยละ ๙๑.๑๒  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมวันภาษาไทย 

๕. กิจกรรม Big book  นักเรียนร้อยละ ๙๑.๕๒ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม Big book  

๖. กิจกรรมสมุดเล่มเล็ก  นักเรียนร้อยละ ๙๑.๗๑  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมสมุดเล่มเล็ก 

โครงการสร้างสรรค์ความคิดประดิษฐ์ผลงาน 
๑. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

 
 นักเรียนร้อยละ ๙๑.๒๘  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

๒. กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดเพื อสังคม 
 

 นักเรียนร้อยละ ๙๑.๒๘ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดเพื อสังคม 

๓. กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้  นักเรียนร้อยละ ๙๑.๗๖  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ 

โครงพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
๑. กิจกรรม  ๑ โครงงาน ๑ ห้องเรียน 

 
นักเรียนร้อยละ ๙๑.๔๔ ผ่านเกณฑ์กิจกรรม 

 ประกวด  ๑ โครงงาน ๑ ห้องเรียนใช้ 
๒. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน นักเรียนร้อยละ ๙๐.๖๔ ผ่านเกณฑ์กิจกรรมการ

เรียนรู้ด้วยโครงงาน 
๓. กิจกรรมวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ส่าคัญ 
 

นักเรียนร้อยละ ๙๑.๐๔ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ส่าคัญ 

๔. กิจกรรมค่ายวิชาการ 
 

 นักเรียนร้อยละ ๙๑.๓๖ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมค่ายวิชาการ 

โครงการส่งเสริมความคิดริเริ มสร้างสรรค์ 
๑. กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดริเริ มสร้างสรรค์ 

 
นักเรียนร้อยละ ๙๑.๔๔ ผ่านเกณฑ์กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการคิดริเริ มสร้างสรรค์ 

๒. กิจกรรมสร้างผลงานจากการเรียนรู้ 
 

นักเรียนร้อยละ ๙๒.๓๒ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมสร้างผลงานจากการเรียนรู้ 

๓. กิจกรรมน่าเสนอผลงาน นักเรียนร้อยละ ๙๒.๐๘ ผ่านเกณฑ์กิจกรรม
น่าเสนอผลงาน  

 



มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ทีไ่ด้ 
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๘๖.๗๕ 
๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๘๑.๕๕ 
๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ๙๙.๕๒ 
๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๘๙.๑๑ 
๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๗๖.๘๐ 

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักสูตรของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
๑. งานพัฒนาความรู้ความสามารถของกลุ่ม 
    สาระการเรียนรู้ 

 
 
นักเรียนร้อยละ  ๘๑.๖๘  ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในทุกกลุ่มการเรียนรู้ 

๒. กิจกรรมสอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนร้อยละ ๘๐.๙๖ ที ไม่ผ่านการประเมิน
คุณภาพ ก่อนเรียน-หลังเรียน ได้รับการสอนเสริม 

๓. กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ นักเรียนร้อยละ ๘๐.๖๔ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทุกกิจกรรม ตามความรู้
ความสามารถ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะส่าคัญของผู้เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๑. งานส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 
 
นักเรียนร้อยละ ๘๑.๓๖ มีสมรรถนะในด้านการ
เรียนตามกลุ่มสาระและเกณฑ์ที สถานศึกษา
ก่าหนด 

๒. งานประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน นักเรียนร้อยละ ๘๑.๙๒ ได้รับการส่งเสริมในด้าน
การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน 

๓. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  
 

นักเรียนร้อยละ ๘๐.๘๘ มีความสามารถในการ
อ่านอย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน 

๔. กิจกรรมส่งเสริมความ สามารถในการคิด  
    วิเคราะห์ 

นักเรียนร้อยละ ๘๑.๙๒ ประสบผลส่าเร็จในการ
ฝึกคิดวิเคราะห์ 

๕. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการเขียน                     
    

นักเรียนร้อยละ ๘๒.๑๖ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนของผู้เรียน 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีของการ
สอบระดับชาติ 
๑. กิจกรรมสอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้    

 
นักเรียนร้อยละ ๘๐.๗๔ ได้รับการพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระเต็มตามศักยภาพของตน 

๒. กิจกรรมติวความรู้ สู่ O – NET และ NT 
 

นักเรียนร้อยละ ๘๐.๖๙ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
สม ่าเสมอมีความพร้อมที จะได้รับการประเมิน 

 

 



มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี 

                 ต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ที่ได้ 
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๘๗.๙๙ 

๖.๑ ส่งเสริมผู้เรียนในการวางแผนการท่างานและด่าเนินการจน
ส่าเร็จ 

๙๐.๒๐ 

๖.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท่างานอย่างมีความสุข มุ่งมั นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๘๗.๙๔ 

๖.๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท่างานร่วมกับผู้อื นได้ ๘๗.๒๖ 
๖.๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี ยวกับอาชีพที ตนเองสนใจ 

๘๖.๕๖ 

 

               โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
โครงการพัฒนาทักษะการท่างาน  
๑. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

 
ร้อยละ ๙๑.๖๐  ของนักเรียนที ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสามารถน่าความรู้จากการใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่มมาพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. กิจกรรมส่งเสริมการจัดท่าโครงงาน ร้อยละ ๘๘.๘๐   ของผู้เรียนที ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมีความความรู้ ความสามารถในการจัดท่า
โครงงาน 

โครงการส่งเสริมการท่างานและมุ่งมั นพัฒนางาน 
๑. งานแสดงผลงานนักเรียน 

 
นักเรียนร้อยละ ๘๘.๘๐ ได้แสดงออกถึง
ความสามารถของตนเองมีความสามารถแสดงผล
งานของตนเองและมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

๒. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามความถนัดของผู้เรียน นักเรียนร้อยละ ๘๗.๔๗  ได้รับความรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนตามความถนัดของผู้เรียน 
พัฒนาความรู้ความสามารถของตนในการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามความถนัดของผู้เรียน 

๓. กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ นักเรียนร้อยละ ๘๗.๕๖  ได้แสดงออกถึง
ความสามารถทางวิชาการและทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

โครงการร่วมคิดร่วมท่า 
๑. กิจกรรมส่งเสริมการท่างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

 
นักเรียนร้อยละ  ๘๕.๘๔  ให้ความสนใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 



ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
๒. ส่งเสริมการท่างานในรูปแบบประชาธิปไตย นักเรียนร้อยละ ๘๘.๖๗  ให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย  สามารถ
เรียนรู้การด่าเนินชีวิตแบบประชาธิปไตยและ
น่าไปใช้ประโยชน์ได้ 

โครงการลูกเรียนรู้ ครูและพ่อแม่ช่วยส่งเสริม 
๑. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริต 

 
นักเรียนร้อยละ ๘๗.๕๖   มีเจตคติที ดี และ
สามารถเลือกประกอบอาชีพสุจริตได้ 

๒. กิจกรรมน่าเสนอประโยชน์และความส่าคัญของอาชีพ นักเรียนร้อยละ  ๘๗.๔๗  น่าความรู้ที ได้มาปรับใช้
ในการเลือกอาชีพตามความชอบและความถนัด 

๓. กิจกรรมแนะแนวอาชีพ นักเรียนร้อยละ ๘๔.๖๔  ได้รับความช่วยเหลือถูก
วิธีตรงตามความต้องการของผู้เรียน  ได้รับการ
พัฒนาการศึกษาและบุคลิกภาพที ดี 

 

ด้านที่  ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ทีไ่ด้ 
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

๙๒.๖๖ 

๗.๑ ครูมีการก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั งด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ  และคุณลักษณะที พึงประสงค์ 

๙๒.๖๗ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๙๓.๗๑ 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

๙๑.๑๒ 

๗.๔ ครูใช้สื อและเทคโนโลยีที เหมาะสม ผนวกกับการน่าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๙๑.๓๘ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที หลากหลาย 

๙๓.๓๖ 

๗.๖ ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๙๒.๖๗ 

๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

๙๑.๙o 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที ดี และเป็นสมาชิกที ดีของ
สถาน ศึกษา 

๙๓.๕๖ 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

๙๓.๕๘ 

 



โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงาน เต็ม
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ กิจกรรมนิเทศครูให้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ กิจกรรมนิเทศครูในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และน่าผลไปพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
๑.๓ กิจกรรมนิเทศครูในการจัดการเรียนการสอน  โดย
ค่านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
 
 
 
 
 
๑.๔ กิจกรรมนิเทศครูให้ใช้สื อเทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ท้องถิ นในการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

จากการด่าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ พบว่าผลการ
ด่าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ครูได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที หลากหลาย
สามารถน่าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที อย่างมีประสิทธิภาพคิดเป็น   
ร้อยละ ๙๒.๖๖และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
ดังนี  
 
 ครูร้อยละ ๙๒.๖๗ ได้รับการนิเทศให้มีความรู้
ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตร  สามารถก่าหนดเป้าหมายพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและวางแผนการจัดการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะส่าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
 
ครูร้อยละ ๙๓.๗๑ ได้รับการนิเทศให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถจัดท่าสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบใช้ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นข้อมูลในการ
พัฒนา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะ
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามสภาพความ
แตกต่างกัน 
 
ครูร้อยละ ๙๑.๑๒  ได้รับการนิเทศและศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถออกแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ เลือกวิธีสอน สื อ วิธีวัดผล 
เพื อพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญาโดยค่านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 ครรู้อยละ ๙๑.๓๘ ศึกษาหลักการใช้สื อ สามารถ
เลือกใช้สื อได้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา ใช้
แหล่งเรียนรู้ สื อเทคโนโลยี ตลอดจนน่าภูมิปัญญา
ท้องถิ นประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนรู้ และปลูก
จิตส่านึกของผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ น 



 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
๑.๕ กิจกรรมนิเทศครูให้วัดประเมินผลที เน้นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย 
 
 
 
 
 
๑.๖ กิจกรรมนิเทศครูในการให้ค่าปรึกษาแก้ไขปัญหา
การเรียนและคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
๑.๗ กิจกรรมนิเทศครูให้ศึกษาวิจัยพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และน่าผลไปปรับการสอน 
 
 
 
 
๑.๘ กิจกรรมส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ในวิชาที สอน
เต็มความสามารถ 
 
 
 
 
๑.๙ กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
 
 

ครูร้อยละ ๙๓.๓๖  ได้รับความรู้และเข้าใจหลักการ
วัดและประเมินผล สามารถพัฒนาเครื องมือและ
เลือกใช้วิธีประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและความแตกต่างของผู้เรียน
เพื อแสดงถึงพัฒนาการความก้าวหน้าผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  
ครูร้อยละ ๙๒.๖๗   ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลท่าให้
เข้าใจสภาพปัญหาของผู้เรียน สามารถใช้ความรู้
ความสามารถในการให้ค่าปรึกษาแนะน่า ร่วมมือกบั
ผู้เกี ยวข้องแก้ไขปัญหาด้านการเรียนและปรับเปลี ยน
พฤติกรรมผู้เรียนให้สามารถด่าเนินชีวิตในสังคมอย่าง
มีคุณภาพ 
 
ครูร้อยละ ๙๑.๙o มีความรู้ความสามารถในการ
ศึกษาวิจัยผู้เรียนและได้ท่าการวิจัยในชั นเรียน  
น่าผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับเปลี ยนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื อแก้ไขสภาพปัญหาผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
ครูร้อยละ ๙๒.๒๔มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน สามารถใช้ความรู้ในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาที ตนสอน
อย่างมีประสิทธิภาพเต็มก่าลังความสามารถ 
 

 ครูร้อยละ ๙๔.๙๒ รู้บทบาทหน้าที ภาระงานสามารถ
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที อย่างเต็มก่าลัง
ความสามารถและปรับเปลี ยนพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ งขึ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

จากการด่าเนิน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและการเป็นสมาชิกที ดีของ 
ลาซาล พบว่าครูได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรักความศรัทธาในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตระหนักในจิตตารมณ์ลาซาล รักและสามัคคี
ในองค์กร มีจิตสาธารณะปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที ดี
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๙ เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาดังนี  
 
 ครูร้อยละ ๙๓.๓๖ มีความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
และเป็นแบบอย่างที ดีแก่ศิษย์ 
 
                ----- 
 
 
 
 
ครูร้อยละ  ๙๒.๙๓  มีความเลื อมใสศรัทธาในศาสนา
ที ตนนับถือและมีจิตสาธารณ เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาและปฏิบัติกิจกรรมสาธารณกุศลด้วยความเต็ม
ใจ ประพฤติตนเป็นศาสนิกชนที ดีและบ่าเพ็ญตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
 
การรวบรวมคะแนน o-net ทั ง๘ กลุ่มสาระจัดท่าได้
อย่างครบถ้วน และเป็นข้อมูลที ครูผู้สอน  ร้อยละ
๙๓.๘๘ สามารถน่าไปพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ใน ๘ กลุ่มวิชาให้เกิดประสิทธิภาพเพิ มขึ น 
 
จากการด่าเนินโครงการเสริมสร้างขวัญและก่าลังใจ
แก่บุคลากร พบว่าครูพึงพอใจที ได้รับรางวัลในวันไหว้
ครู ได้รับสวัสดิการที สถานศึกษาจัดให้อย่างเหมาะสม
และหลากหลาย พอใจการจัดเลี ยงในเทศกาลหรือ
โอกาสส่าคัญและตระหนักถึงการส่งแสริมให้ครูได้รับ
รางวัลหรือเกียรติคุณจากหน่วยงานนอกสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๙เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาดังนี  
 

 



ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
 
๓.๑ กิจกรรมมอบรางวัลแก่ครูในวันไหว้ครู 
 
 
 
 
 
๓.๒ กิจกรรมมอบสวัสดิการแก่บุคลากรในรูปแบบ
หลากหลาย  
 
 
 
 
 
 
 
๓.๓ กิจกรรมจัดงานเลี ยงฉลองในโอกาสและเทศกาล
ส่าคัญ 
 
 
๓.๔ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานนอกสถานศึกษา 
 
 
 
    
 
 

 
ครูร้อยละ ๙๑.๕๙ พึงพอใจที สถานศึกษามอบรางวัล
แก่ครูที ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดย ไม่ขาด  
ไม่ลา ไม่สาย  ผู้ปฏิบัติงานครบ ๑o, ๒o, ๓o และ 
๓๕ ปี และครูเกษียณอายุ ในวันไหว้ครู ท่าให้เกิด
ความรักความผูกผันและมีทัศนคติที ดีต่อองค์กร 
 
ครูร้อยละ ๙๔.๖๖ พึงพอใจในสวัสดิการที สถานศึกษา
จัดให้ในรูปแบบหลากหลาย ขึ นเงินเดือน   เงินโบนัส
ประจ่าปี เงินตอบแทนในกิจกรรม  การท่าประกัน
อุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพ มอบเครื องแบบ การ
สงเคราะห์ฌาปนกิจบุพการีหรือคู่สมรส การมอบ
ทุนการศึกษาสนับสนุนการเพิ มวุฒิการศึกษา  ฯลฯ   
ท่าให้เกิดขวัญก่าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 
 ครูร้อยละ ๙๕.๑๗ พึงพอใจในงานเลี ยงที จัดตาม
เทศกาลและโอกาสส่าคัญ สร้างความสุขและขวัญ
ก่าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
 
ครูร้อยละ  ๙๓.๓๖ ตระหนักถึงคุณค่าของการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ได้รับรางวัลเกิด
ความภาคภูมิใจในผลงาน รางวัลที ได้รับสร้างขวัญ
ก่าลังใจให้ปฏิบัติงานต่อไปอย่างเต็มศักยภาพและเป็น
แบบอย่างที ดีแก่เพื อนร่วมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



     มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ที่ได้ 

คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

๙๖.๔๓ 

๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น่า และความคิดริเริ มที เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 

๙๕.๖๐ 

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั งด้านวิชาการและการจัดการ 

๙๖.๒๐ 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที 
ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๙๗.๔๐ 

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ่านาจ 

๙๗.๒๐ 

๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

๙๖.๒๐ 

๘.๖  ผู้บริหารให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๙๖.๐๐ 

 

      โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม   ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น่าการบริหารจัด
การศึกษาและพัฒนาผู้เรียน 

    ๑.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น่าการบริหาร
จัดการศึกษา 

    ๑.๒ กิจกรรมวางแผนและก่าหนดทิศทางพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

 

 

     จากการด่าเนินงานพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น่าการ
บริหารจัดการศึกษาและพัฒนาผู้ เ รี ยน  พบว่ า 
ผู้บริหาร  ร้อยละ ๙๕.๖๐ พบว่า  มีการพัฒนา
ศักยภาพภาวะผู้น่าและมีความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารการศึกษาและการจัดการโดยเข้าอบรมและ
ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาอย่างสม ่าเสมอ  มีการ
ประชุม อบรม สัมมนา ท่าให้ผู้บริหารมีความรู้และ
ประสบการณ์ การบริหารจัดการในทิศทางเดียวกัน
เป็นผลให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายที ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๒. โครงการพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา 

    ๒.๑ กิจกรรมจัดระบบการบริหารและพัฒนาการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

    ๒.๒ กิจกรรมการร่วมก่าหนดนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและจัดการศึกษา 

 

 

 
 

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

    ๓.๑ กิจกรรมการจัดท่าแผนพัฒนาหลักสูตรและ
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

    ๓.๒ กิจกรรมการจัดระบบควบคุมนโยบาย
แผนงานตามเป้าหมาย 

    ๓.๓ กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ก่ากับ ประเมินผล
และสร้างขวัญก่าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
 

๔. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมรับกระจาย
อ่านาจและร่วมพัฒนาโรงเรียน    

    ๔.๑ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน 

    ๔.๒ กิจกรรมมอบหมายงานและกระจายงานเพื อ
เพิ มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 

จากการด่าเนินงานพัฒนาการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา พบว่า   ผู้บริหาร
ร้อยละ ๙๖.๒๐ มีการพัฒนาการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม มีการแต่งตั งผู้มีความรู้ความสามารถเป็น
หัวหน้างานตรงตามภาระงานอย่างเหมาะสม  เปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตาม
ความรู้ ความสามารถและความถนัด ท่าให้บุคลากร
เกิดความกระตือรือร้นและเกิดทัศนคติที ดีต่อกันการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ งาน สร้างความภูมิ ใจแก่
บุคลากร ความสามัคคี และร่วมกันท่าให้องค์กรมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื อง 

 
จากการด่าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ผู้บริหารร้อยละ ๙๗.๔๐ พบว่า มีการวางแผนในการ
จัดท่าแผนพัฒนา บุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจัดให้มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง น่า
ข้อมูลจากการวิ เคราะห์ก่ าหนดเป็นเป้ าหมาย 
ยุทธศาสตร์ในทิศทางเดียวกัน บุคลากรใช้ปฏิทิน
ปฏิบัติงานเป็นคู่มือปฏิบัติงานตามก่าหนดเวลาอย่าง
ถูกต้อง มีการ นิเทศ ติดตาม และประเมิน การ
ด่าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
จากการด่าเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร

พร้อมรับกระจายอ่านาจและร่วมพัฒนาโรงเรียน    
ร้อยละ ๙๗.๒๐ มีการบริหารงานโดยใช้หลักการ
กระจายอ่านาจ ท่าให้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
ระบบบริหารภายในองค์กรอย่างชัดเจน สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที สอดคล้องกับระบบ  บุคลากร
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้โรงเรียนมีการ
พัฒนาขึ นอย่างต่อเนื อง 

 



 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๕. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

๖. โครงการพัฒนางานวิชาการและการบริหารจัด
การศึกษา 

    ๖.๑ กิจกรรมให้ค่าแนะน่าปรึกษาการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

    ๖.๒ กิจกรรมติดตามก่ากับ ประเมิน และน่าผลไป
พัฒนางานด้านวิชาการและการบริหารจัดการศึกษา 

 

จากการด่าเนินงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนจ่านวนร้อยละ ๙๖.๒๐ 
พบว่า มีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน โดยการ
เสนอแนะ ร่วมมือกับทางโรงเรียนในการจัดการศึกษา
ให้กับนักเรียน  นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนรับรู้ 
และให้ข้ อมูลสารสนเทศ ให้ความคิด เห็นและ
ข้อเสนอแนะ มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องเป็น
ระบบ ผู้บริหารน่าข้อมูลการประเมินแบบมีส่วนร่วม
มาใช้ในการพัฒนาผู้ เรียนและปรับปรุงคุณภาพ
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

      จากการด่าเนินงานพัฒนางานวิชาการและการ
บริหารจัดการศึกษา ร้อยละ  ๙๖.๐๐ พบว่า  มีการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเต็มศักยภาพ ภายใต ้
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัด 
มีการวางแผนระบบงานพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง 
ติดตามการบริหารงาน สถานศึกษา ก่ากับ ประเมินผล 
และน่าผลประเมินไปพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพทั งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 

                  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ที่ได้ 

คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๙๖.๐๐ 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที ตามที ระเบียบก่าหนด ๙๕.๖๐ 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก่ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื อนการ
ด่าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส่าเร็จตามเป้าหมาย 

๙๖.๘๐ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๙๕.๖๐ 

 

         โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑. โครงการพัฒนาการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

๒. โครงการก่ากับ ติดตาม ดูแล และการด่าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 
 

  จากการด่าเนินงานโครงการพัฒนาการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที ของคณะกรรมการสถานศึกษา  ร้อยละ 
๙๕.๖๐  พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ให้จัดท่าหลักสูตรตรงกับความ
ต้องการและบริบทของท้องถิ น คณะกรรมการสถานศึกษา 
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าร่วมในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

จากการด่าเนินงานก่ากับ ติดตาม ดูแล และการ
ด่าเนินงานของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๖.๘๐     พบว่า 
ผู้บริหารมีการก่ากับ  ติดตาม และประเมินผลการ
ด่าเนินงาน  ผู้บริหารน่าข้อมูลผลการประเมิน และ
ผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา  
ผู้บริหารมีความสามารถพัฒนาการศึกษา เปิดโอกาสให้
ผู้เกี ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด่าเนินงานจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ก่าหนด 

 



ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๓. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 

 

จากการด่าเนินงานการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ ๙๕.๖๐ พบว่า สถานศึกษา
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา มีการส่งเสริมการแลกเปลี ยน และมี
ส่วนร่วมในการก่าหนดยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติ งาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา ก่าหนด
คุณภาพของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ
ต่อการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และ กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน 
                    อย่างรอบด้าน 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่ได้ 

คิดเป็นร้อยละ 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และ 
          กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๙๖.๖๖ 

๑๐.๑   หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ น ๙๗.๔๑ 
๑๐.๒   จัดรายวิชาเพิ มเติมที หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัดความสามารถและความสนใจ 

๙๖.๕๑ 

๑๐.๓   จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที ส่งเสริมและตอบสนองความต้อง   
การความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

๙๖.๕๘ 

๑๐.๔   สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๙๖.๑๙ 

๑๐.๕   นิเทศภายใน ก่ากับ ติดตามตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุง 
การเรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอ 

๙๖.๗๒ 

๑๐.๖   จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

๙๖.๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
 

ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที สอดคล้อง
กับหลักสูตรท้องถิ น 

๑.๑ กิจกรรมการจัดท่าโครงสร้างหลักสูตรให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ 

๑.๒ งานวิเคราะห์หลักสูตรเพื อจัดท่าหลักหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ น 

๑.๓ กิจกรรมการประเมินการใช้หลักสูตร 
      สถานศึกษา 
๑.๔ กิจกรรมนิเทศติดตามการจัดท่ารายวิชาพื นฐาน

และรายวิชาเพิ มเติมเป็นไปตามล่าดับความ     
ยากง่าย 

๑.๕ งานบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ นในรายวิชาต่างๆตามจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

๑.๖ กิจกรรมนิเทศติดตาม และปรับปรุงการใช้ 
      หลักสูตร 

  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที เหมาะสม และ
สอดคล้องกับท้องถิ น คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๑ 

๒. โครงการงานจัดรายวิชาเพิ มเติมที หลากหลายให้ 
    ผู้เรียนเลือกเรียนที หลากหลาย 
๒.๑ กิจกรรมเลือกเรียนรายวิชาเพิ มเติมตามความ

ถนัดของผู้เรียน 
๒.๒ กิจกรรมการจัดท่าผลการเรียนรู้ของรายวิชา

เพิ มเติม สนองจุดเน้นของสถานศึกษา 

 ร้อยละ ๙๖.๕๑ ของสถานศึกษาสามารถจัดเรียนรายวิชา
เพิ มเติมที หลากหลายเหมาะกับความถนัดและ
ความสามารถ 

๓.  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื อ สนอง
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเลือกชุมนุมตาม
ความสามารถและความถนัดของตน 

๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
อยู่อย่างพอเพียง 

๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมการท่าประโยชน์เพื อชุมชนและ
สังคม  

 สถานศึกษาร้อยละ ๙๖.๕๘ สามารถเลือกจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที ตอบสนองความต้องการและความถนัด
ของตน 

๔.  โครงการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น ผู้เรียน
เป็นส่าคัญ 

๔.๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ด้วย
ตนเอง 

๔.๒ กิจกรรมการจัดท่าโครงงาน 
๔.๓ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงใน

สถานการณ์จริง 

 ครูร้อยละ ๙๖.๑๙ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ 
ลงมือปฏิบัติจริง 

   



 

ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๔.๔ กิจกรรมการวิจัยในชั นเรียน 
๔.๕ กิจกรรมการจัดท่าโครงงาน 
๕.  โครงการนิเทศการสอน 
๕.๑ งานสังเกตพฤติกรรมการสอน 
๕.๒ กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 
๕.๓ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
๕.๔ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการสอนที หลากหลาย 

 
 
ครูร้อยละ ๙๖.๗๒ ได้รับการนิเทศการสอน และน่า
ผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาการสอน 

๖. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
๖.๑ กิจกรรมส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านวิชาการ 
๖.๒ กิจกรรมการส่ารวจข้อมูลเป็นรายบุคคล 
๖.๓ กิจกรรมคัดกรองและจ่าแนกผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม 
๖.๔ กิจกรรมการป้องกันแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนเป็น

รายบุคคล 

 ครูร้อยละ ๙๖.๕๒ ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
    มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ทีไ่ด้ 

คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๙๕.๓๗ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั งคง สะอาด ปลอดภัย มี
สิ งอ่านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพที ใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อม ร่มรื น และมีแหล่งเรียนรู้ส่าหรับผู้เรียน 

๙๔.๑๑ 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

๙๓.๙๗ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที ให้บริการสื อและเทคโนโลยีสารสนเทศที เอื อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๙๘.๐๔ 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรมท่ีวางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๑. โครงการห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู ้

๑.๑ งานจัดระเบียบการใช้อาคารสถานที และห้อง
ประกอบ 

ร้อยละ ๙๓.๕๐ ของสถานศึกษา มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มีความมั นคง สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ งอ่านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี 

๑.๒ งานจัดซื อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๔.๓๖  ห้องเรียนห้องประกอบมีสิ งอ่านวย
ความสะดวกพอเพียงในการเรียนการสอน 

๑.๓ งานรักษาความสะอาด/ความปลอดภัยบริเวณ
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๔.๒๖ บริเวณโรงเรียน  มีความสะอาด 
สวยงาม ร่มรื นและความปลอดภัย 

๑.๔ งานอบรมการใช้ ดูแล อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ร้อยละ ๙๔.๑๐  ครู นักเรียน นักการ เจ้าหน้าที 
ร้านค้า มีความความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

๑.๕ งานส่ารวจอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามจุดต่างๆ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยร้อยละ ๙๔.๓๔  สามารถ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา     

๑.๖ กิจกรรมฝึกซ้อมป้องกันภัยทางธรรมชาติ นักเรียนร้อยละ  ๙๔.๖๘  สามารถปฏิบัติตาม
ค่าแนะน่าจากผู้ฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี 

๑.๗ งานส่ารวจตรวจซ่อมบ่ารุงวัสดุอุปกรณ์ภายใน
ห้องเรียน ห้องประกอบ 

ร้อยละ ๙๓.๕๐  สามารถ มีการซ่อมบ่ารุง วัสดุ
อุปกรณ์ภายในห้องเรียนห้องประกอบ      
ห้องปฏิบัติการ ห้องน ่า โรงอาหาร หอประชุมให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. โครงการเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

๒.๑ งานปรับปรุงสวนหย่อมและศาลาพักผ่อน 

ร้อยละ ๙๓.๗๐ ของบริเวณโรงเรียนมีการจัดตกแต่ง
สวนหย่อมให้มีบรรยากาศร่มรื นสวยงามเหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ 

๒.๒ งานรณรงค์การใช้ห้องน ่าถูกสุขอนามัย ร้อยละ ๙๓.๖๒ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความ
สะดวกในการใช้ห้องน ่า และใช้อย่างถูกสุขอนามัย       

๒.๓ งานก่าจัดยุงลาย ร้อยละ ๙๔.๕๘ มีการก่าจัดยุงลายตามแหล่งน ่าทุกวัน
ศุกร์และมีการพ่นน ่ายา 

๓.งานจัดซื้อหนังสือสื่อเทคโนโลยี ร้อยละ ๙๘.๔๐ ของผู้เรียนมีหนังสือ สื อ สิ งพิมพ์ สื อ
เทคโนโลยีไว้ใช้ศึกษาค้นคว้า และได้รับประโยชน์จาก
สื อเทคโนโลยีอย่างสูงสุด 



ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๔. โครงการส่งเสริมการอ่าน 
๔.๑ กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

ร้อยละ ๙๙.๐๐ ของผู้เรียนได้ศึกษาประวัติ ผลงาน
ของสุนทรภู่กวีเอกของไทย และได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย โดยเฉพาะผลงาน
ของท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทย 

๔.๒ กิจกรรมวันภาษาไทย ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๘๐ ได้เรียนรู้วิวัฒนาการความ
เป็นมาของภาษาไทย สามารถอ่าน พูด เขียน
ภาษาไทยได้ถูกต้อง 

๔.๓ กิจกรรมวันแม่ ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๒๐ รับรู้ความส่าคัญของการจัด
กิจกรรมวันแม่ ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมและมี
ความซาบซึ งในพระคุณของแม่ 

๔.๔ กิจกรรมย่าส่านวนไทย ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๖๐ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความ
สนใจและเต็มใจ รู้จักและเข้าใจความหมายของ
สุภาษิต มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของสุภาษิต
ไทย 

๔.๕ กิจกรรมสารานุกรมไทย พจนานุกรมไทยน่ารู้ ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๘๐ มีการเพิ มพูนความรู้ ค้นคว้า
ความรู้จากสารานุกรม และพจนานุกรมได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

๔.๖ กิจกรรมเล่มนี ซิน่าอ่าน ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๐๐ ได้รับความรู้จากเนื อหาของ
หนังสือที แนะน่า มีวิจารณญาณในการเลือกอ่าน
หนังสือที ตรงตามความสนใจและเหมาะกับตนเอง 

๔.๗ กิจกรรมสู่โลกออนไลน์ห้องสมุด ICT ผู้เรียนและครูร้อยละ ๙๕.๖๐ มีแหล่งค้นคว้าที ทันสมัย 
และรวดเร็วในการค้นคว้าหาข้อมูลหรือการสร้าง
ชิ นงานด้วยสื อเทคโนโลยี 

๔.๘ กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ต่างๆ ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๘๐ได้รับความรู้ที หลากหลายจาก
บอร์ดความรู้ที น่าเสนอ และน่าความรู้ที ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนและเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ในด้านการเรียนรู้ 

๔.๙ กิจกรรมตอบค่าถามประจ่าเดือน ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๐๐ มีนิสัยรักการอ่าน และสามารถ
น่าความรู้จากการอ่านมาใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถ
สรุปประเด็นส่าคัญของการอ่านและน่าความรู้มาใช้
ประโยชน์ได้จริง 



๔.๑๐ งานซ่อมบ่ารุงหนังสือ หนังสือร้อยละ ๙๘.๐๐ ได้รับการซ่อมบ่ารุงเล็กน้อย 
เปลี ยนปก เข้าปกใหม่ และมีสภาพพร้อมใช้ มีความ
สวยงาม และคงรูปทรง เนื อหาของหนังสืออยู่ครบถ้วน 

 

    มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ทีไ่ด้  

คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๙๘.๒๗ 

๑๒.๑ ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๙๘.๕๓ 

๑๒.๒ จัดท่าและด่าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ๙๘.๓๓ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๙๘.๖๗ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ๙๗.๗๔ 

๑๒.๕ น่าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื อง ๙๘.๒๐ 

๑๒.๖ จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๙๘.๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๑. โครงการจัดท่าแผนพัฒนาโรงเรียน 

 

 

 

 

 บุคลากรทุกฝ่าย ให้ความร่วมมือในการจัดท่า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับดีขึ นไปร้อยละ ๙๘.๕๓ 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีความ
ถูกต้องชัดเจน บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามแผน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๑ งานจัดท่าแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๙  บุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการจัดท่า
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับดีขึ นไป 
ร้อยละ ๙๘.๓๓ 

 บุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน มีแผนปฏิบัติงาน
ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื อใช้ในการด่าเนินงาน
ตลอดปี 

๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ - บุคลากรทุกฝ่ายสามารถน่าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อยู่ใน
ระดับดีขึ นไป ร้อยละ ๙๘.๖๗ 

๒.๑ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงินมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีคุณภาพ สามารถน่าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

๓. โครงการเตรียมความพร้อมเพื อรับการประเมินภายใน
และการประเมินภายนอกรอบ ๔ 

บุคลากรครูมีความรู้ความเข้าในการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับดีขึ นไป
ร้อยละ ๙๗.๗๔ 

๓.๑ งานติดตาม ตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   

มีหลักฐาน  ร่องรอยการปฏิบัติงานตามโครงการ   
งานกิจกรรม มีผลสัมฤทธิ์  อยู่ในระดับดีขึ นไป    
ร้อยละ ๙๘.๒๐ 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๓.๒ งานวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เพื อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา (ย้อนหลัง ๓ ปี) 

ผลการประเมินทุกตัวบ่งชี ของทางฝ่ายวิชาการอยู่ในระดับ
ดีขึ นไปร้อยละ ๗๐  

 

๔. โครงการรายงานประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

บุคลากรทุกฝ่ายได้รับการประเมินคุณภาพของการ
ด่าเนินงานภายในฝ่าย 

บุคลากรทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดี
ร้อยละ ๙๘.๑๔ 

๔.๑ งานจัดท่ารายงานประจ่าปี มีการจัดท่ารายงานประเมินตนเอง (SAR) เพื อรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด 

๔.๒ งานวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เพื อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา(สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมปี
การศึกษา ๒๕๕๙) 

มีการด่าเนินการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทุกกจิกรรม / 
โครงการ ทุกมาตรฐานเพื อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

 

 

ด้านที่ ๓   มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่   ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน   ให้สถานศึกษาเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้   

                     มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ทีไ่ด้ 
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่   ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน   ให้
สถานศึกษาเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้   

93.39 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก 
        แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ 
         ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

๙๓.31 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง 
         สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๙๓.๔7 

 

 



โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

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

นักเรียนร้อยละ ๙๓.๒8   ได้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพจากการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

๑.๒ กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนร้อยละ ๙๓.๓๖   มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้จากภายนอกสถานศึกษา 

๑.๓ กิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ ๙๓.๒๘ สามารถเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

๒. โครงการสานความรู้ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 
๒.๑ กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 

นักเรียนร้อยละ ๙๓.๔๔  เข้าร่วมกิจกรรมวันสื่อ
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 

๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนร้อยละ ๙๓.44   แสวงหาความรู้โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนและโรงเรียนโดย
กิจกรรมและสื่อเทคโนโลยี  

นักเรียนร้อยละ ๙๓.๕๒ เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนและโรงเรียนโดย
กิจกรรมและสื่อเทคโนโลยี 

 

ด้านที่ ๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ทีไ่ด้ 

คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๙๑.๕๘ 

๑๔.๑ จัดโครงการกิจกรรมที ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๙๑.๓๗ 

๑๔.๒ ผลการด่าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๙๑.๗๙ 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรมท่ีวางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๑)  โครงการปลูกฝังวิสัยทัศน์และปรัชญาของ
โรงเรียน 

- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 

- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 

- กิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์ 

นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๑.๓๗ ได้เรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ
ที ทางโรงเรียนได้จัดขึ น ให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และปรัชญาของโรงเรียน 

๒) โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด 

- กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด 

- กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี ยง 

- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

นักเรียนลาซาลร้อยละ ๙๑.๗๙ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านที่ ๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
  สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงสุดขึ้น 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ทีไ่ด้ 

คิดเป็นร้อยละ 
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงสุดขึ้น 
 

๙๔.04 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ    
ปฏิรูปการศึกษา 

๙๓.83 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๙๔.๒๔ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๑. โครงการพัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่ง    
การเรียนรู้ 
๑.๑ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในด้านการคิด 
      วิเคราะห์ 

 
 
นักเรียนร้อยละ ๙๓.8๔  เข้าร่วมกิจกรรมและมีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ ในรูปแบบที่หลากหลาย 

๑.๒ กิจกรรมพัฒนาการเรียนของนักเรียน 
 

ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ได้เรียนตรงสภาพของผู้เรียน 
จากแหล่งความรู้ทีห่ลากหลายและสามารถ คิด 
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผลคิดเป็นร้อยละ  
๙3.92 

๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม 
๒.๑ กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙4.24 แสดงออกในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดีงามน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้
เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 

๒.๒ กิจกรรมฟังเทศน์  ฟังธรรม 
 

นักเรียนร้อยละ ๙๓.92  น าความรู้ทางศาสนาไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง   

๓. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
๓.๑ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙2.80 มีจิตส านึกและมีพฤติกรรม
ห่างไกลยาเสพติดและท างานร่วมกับชุมชนด้านการ
ป้องกันยาเสพติด 

๓.๒ กิจกรรมร่วมขจัดยาเสพติดกับชุมชน 
 

นักเรียนร้อยละ ๙๓.44  น าความรู้เรื่องพิษภัยของยา
เสพติด และวิธีการหลีกเลี่ยงป้องกันตนเองได้ 

๔. โครงการวางแผนชีวิตสู่ความพอเพียง 
๔.๑ กิจกรรมออมทรัพย์ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙4.24 รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดอด
ออมยึดหลักการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง      

๔.๒ กิจกรรมการด าเนินชีวิตตามวิถีไทย 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙4.24  เห็นความส าคัญ และเข้าร่วม
กิจกรรมการด าเนินชีวิตตามวิถีไทยอยู่อย่างพอเพียงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 



ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๑. โครงการติดตามผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม 
    ส่งเสริมผู้เรียนตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
- งานติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในทุก 
  ระดับชั้นเรียน 

สถานศึกษาร้อยละ ๙4.40 มีการติดตามผลการจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 

- งานติดตาม/ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน  
 

สถานศึกษาร้อยละ ๙4.16 มีการติดตาม/ประเมิน ผล
การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

- งานติดตามและประเมินผลผู้เรียน 
 

สถานศึกษาร้อยละ ๙4.16 มีการติดตาม  และ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๖  การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ที่ได้ 
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑๖ การเป็นครูที่ดีตามค าแนะน าของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล ๘๘.๑๒ 
๑ ครูและนักเรียนคาทอลิกได้รับการส่งเสริมกิจศรัทธาอย่างสม ่าเสมอ ๙๒.๒๕ 
๒ ครูสอนค่าสอนมีความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับการท่าสื อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ๘๘.๘๐ 
๓ สถานศึกษาให้การส่งเสริมและสนับสนุนกระแสเรียกการเป็นนักบวช ๘๙.๖๐ 
๔ สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ คู่จิตส่านึกทางสังคม ๘๕.๔๒ 
๕ ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองในการเป็นศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์ ๘๖.๑๙ 
๖ สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที ตนนับถือและสร้าง
ความเป็นหนึ งเดียวร่วมกันฉันท์พี น้อง 

๘๘.๐๐ 

๗ ครไูด้ตระหนักถึงการอบรมและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักค่าสอนของ
ท่านนักบุญยอห์น แบบติสท์ เดอ ลาซาล 

๘๘.๐๐ 

๘ นักเรียนเข้าใจจิตตารมณ์ของท่านนักบุญยอห์น แบปติสท์ เดอ ลาซาลและ
แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 

๘๖.๖๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
๑.โครงการฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิก 
 
 
 
 
กิจกรรม ส่งเสริมความเชื อ ความศรัทธา ความรู้ และ
การเตรียมตัวเพื อรับศีลศักดิ์สิทธิ์   

บุคลากรครูและนักเรียนคาทอลิก ร้อยละ ๙๒.๒๐ได้ร่วม
พิธีมิสซาขอบพระคุณทุกเดือน เพื อส่งเสริมความเชื อ 
ความศรัทธา ได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจ และตระหนักถึงความ
เชื อที แท้จริงในการเป็น ครสิตชนที ดี 
 
นักเรียนคาทอลิก ร้อยละ ๙๒.๖๐ มีความเชื อ ความ
ศรัทธา ความรู้และได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ 

๒.โครงการพัฒนาครูค่าสอนจัดท่าสื อการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
งานสอนค่าสอน 
 

ครูค่าสอน ร้อยละ ๘๒.๘๐ ได้รับการอบรมเรื องการท่า
สื อการสอนทางคริสต์ ณ ศูนย์ค่าสอนคาทอลิก และ 
มีความรู้เกี ยวกับการจัดท่าสื อการสอนค่าสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
นักเรียนคาทอลิก ร้อยละ๙๐.๒๐ ได้เรียนค่าสอนตั งแต่
เวลา ๗.๔๕-๘.๑๕ น. และร่วมกิจกรรมคาทอลิก 

๓. โครงการส่งเสริมกระแสเรียก 
 
 

ครูและนักเรียนคาทอลิก ร้อยละ ๘๙.๖๐ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นนักบวช พระสงฆ์ 
และการเป็น คริสตชนที ดี 

๔. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก 
 
 
 

กิจกรรม  บรรยากาศแห่งความรักและรับใช้ 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมศาสนาตามเทศกาล 

ครูและนักเรียน ร้อยละ ๘๕.๔๒ เข้าใจในหลักคุณธรรม
ของการ รักและรับใช้ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม  
 

ครูและนักเรียน ร้อยละ ๙๒.๖๖ ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที แสดงออกถึงบรรยากาศแห่งความรักและรับ
ใช้ตามจิตตารมย์แห่งการรับใช้ของพระเยซูเจ้า และได้
สัมผัสและร่วมกับบรรยากาศของการช่วยเหลือผู้อื น 
ผ่านทางการบริจาคสิ งของและร่วมกิจกรรม นักเรียน
คาทอลิก  
ครูและนักเรียน ร้อยละ ๙๒.๐๐ ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆในศาสนาตามเทศกาล เช่น พิธีบูชา
ขอบพระคุณทุกวันศุกร์ต้นเดือน การจัดกิจกรรมในวัน
คริสต์มาส การสวดภาวนาเดินรูป ๑๔ ภาค ในเทศกาล
มหาพรต ถวายช่อดอกไม้วันฉลองแม่พระ 

 

 



ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม    ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
๕. โครงการศิษย์แท้ของพระเยซูคริสต์ 
 
 
 
 
กิจกรรมกองหน้าร่าเริง 
 
 
 
 
 
กิจกรรมยุวธรรมทูต 

 
 

 
กิจกรรม วาย ซี เอส 
 
 
กิจกรรมเยาวชนลาซาล 
 
 
กิจกรรมนักร้องประสานเสียง 
 
๖. โครงการศาสนสัมพันธ์ฉันท์พี น้อง 
 
 
 
กิจกรรมพุทธศาสนา 
 
 
กิจกรรมศาสนาอิสลาม 
 
 
 
กิจกรรมคริสตจักรสัมพันธ์ 
 

ครูและนักเรียน ร้อยละ ๘๖.๑๙ ได้ฝึกในตนเองเพื อการ
เสียสละตามวัยของตนในการแสดงออกถึงการรักผู้อื นตาม
แบบอย่างพระเยซู ได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจ และตระหนักถึง
ความเชื อที แท้จริงในการเป็น ครสิตชนที ดี 
 
นักเรียนกองหน้าร่าเริง ร้อยละ ๙๓.๓๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
กองหน้า กับทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปีการศึกษานี  
นักเรียนกลุ่มกองหน้าร่าเริง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ฝึกอบรมเสียสละที ประกอบด้วย ๓ ภาคส่วนด้วยกัน คือ ร่า
เริง กล้าหาญ และเสียสละ 
 
นักเรียนยุวธรรมทูต ร้อยละ ๙๑.๓๓ ได้เรียนรู้ การรู้จักรัก 
และแบ่งปันกับเด็กก่าพร้าได้มากยิ งขึ น ได้เรียนรู้และปฏิบัติ
ตาม   จิตตารมณ์ในการ รู้ รัก รับใช้ และแบ่งปัน 
 
นักเรียน วาย ซี เอส ร้อยละ ๘๓.๒๐ ได้ร่วมค่ายและเข้าใจ
กระบวนการ See Judge Act  
 
นักเรียนเยาวชนลาซาล ร้อยละ ๘๘.๖๐  
มีทักษะชีวิตในการ ตื นตัว ไตร่ตรอง ตอบโต้ และพอเพียง 
 
นักเรียน ร้อยละ ๘๕.๔๐ ได้ฝึกฝนตนเองในการใช้ทักษะการ
ร้องเพลงในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
ครูและนักเรียน ร้อยละ ๘๘.๐๐ ได้ร่วมกิจกรรมคริสต์
สัมพันธ์ เสริมสร้างความซื อตรง และเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที ตนนับถือ 
 
นักเรียนที นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๘๘.๔๐ สามารถปฏิบัติ
กิจศรัทธาทางพุทธศาสนาได้อย่างดี ในโอกาสต่างๆสม ่าเสมอ 
 
นักเรียนที นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๘๗.๐๐ สามารถยึด
หลักค่าสอนของพระอัลเลาะห์และปฏิบัติกิจศรัทธาได้อย่างดี  
ในโอกาสต่างๆ 
 
นักเรียนที เป็นคริสต์เตียน ร้อยละ ๘๗.๒๐ สามารถเข้าร่วม
นมัสการในคริสตจักรอย่างสม ่าเสมอ  
 

 

 

 



ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
๗. โครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูที ดีตามเจตนารมณ์
ของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 
 
 

กิจกรรมนิเทศครูใหม่ตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญ
ยอห์น แบปติสท์  เดอ ลาซาล 
 
กิจกรรมอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูและ
นักเรียน 
 

คร ูร้อยละ ๘๘.๐๐ ได้เข้ารับการอบรมการเป็นครูที ดี ตาม
ค่าแนะน่าของท่านนักบุญยอห์นแบปติสท์ เดอ ลาซาล 
และร่วมกิจกรรมในค่ายได้อย่างดี  
 

ครูใหม่ ร้อยละ ๘๙.๓๓ ครูเข้าใจเรื องของจิตตารมณ์แนวคิด
และการท่างานด้านการศึกษาของคณะลาซาลเป็นอย่างด ี 
 
ครูและนักเรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้เข้ารับการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมพบว่าการด่าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์  

๘. โครงการส่งเสริมและสืบสานงานจิตตารมย์ของท่าน
นักบุญยอห์น แบปติสท ์เดอ  ลาซาล   
 
 
กิจกรรมจิตอาสา 
 
 
งานทุนการศึกษา 
 
 

ครูและนักเรียน ร้อยละ ๘๖.๖๖ สามารถเข้าใจจิตตารมณ์
และจิตตารมณ์ของคณะลาซาลได้ดี และท่างานด้วยความรัก
ตามหน้าที ของตนเองอย่างเต็มที  
 
นักเรียน ร้อยละ ๘๗.๒๒ เป็นผู้น่าจิตอาสาของโรงเรียน
ลาซาล มีจิตสาธารณะ รักเมตตาและเสียสละ 
 
นักเรียน ร้อยละ ๘๗.๓๓ นักเรียนที ขอทุนทุกคน ได้รับ
ทุนการศึกษา 
 

งานช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
 
 
 
งานช่วยเหลือนักเรียนที มีปัญหาเป็นรายบุคคล 

ครูและนักเรียน ร้อยละ ๘๙.๓๔ ได้ร่วมบริจาคสิ งของตาม
โอกาสที เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้และผู้รอโอกาสตามความ
เหมาะสม 
 
ผู้บริหารและครู ร้อยละ ๙๒.๖๗ ได้ให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ผู้บริหารและครู ให้ความส่าคัญในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ให้มีศักยภาพในการเรียนรู้และด่าเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ที่ได้ 
คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑๗  สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๙๒.๘๙ 

๑๗.๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษาน่านโยบายน้อมน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ขับเคลื อนในสถานศึกษา ๙๑.๓๘ 
๑๗.๒ ส่งเสริมการวางแผนการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ ๙๒.๕๙ 
๑๗.๓ พัฒนาการบริหารอาคารสถานที  และจัดแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๙๓.๙๘ 
๑๗.๔ ส่งเสริมให้มีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้เพื อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน ๙๓.๖๐ 

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาดังข้างต้น 

ชื่อ/โครงงาน/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
๑. โครงการน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

ครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาล ร้อยละ ๙๑.๓๘ ได้รับความรู้
เกี ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูและนักเรียนโรงเรียน
ลาซาลได้น่าความรู้เกี ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด่ารงชีวิตและสามารถใช้ชีวิตเหมาะสมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

๒. โครงการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กลุ่มสาระต่างๆ 

นักเรียนร้อยละ ๙๒.๕๙ สามารถน่าความรู้ในด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน นักเรียนได้รับ
ความรู้และน่ามาด่าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม
พอเพียง 

๓. โครงการจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่า 

นักเรียนร้อยละ ๙๓.๙๘ มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

๔. โครงการสานสัมพันธ์อยู่อย่างพอเพียง ร้อยละ ๙๓.๖๐ ของบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมสานสัมพันธ์
อย่างพอเพียง และบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
เรียนรู้ในรูปแบบของความพอเพียง และนักเรียนมี
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 



 มาตรฐานที่ ๑๘  ช่วยเหลือเยาวชนผู้รอโอกาสทางการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ที่ได้ 
คิดเป็นร้อยละ 

 

มาตรฐานที่ ๑๘  ช่วยเหลือเยาวชนผู้รอโอกาสทางการศึกษา 
 

๙๗.๑๐ 
 

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่อ/โครงงาน/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 
 

จากการด่าเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือทุกฝ่าย
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผลการด่าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี
เยี ยม  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๐ 

๑. งานระเบียนสะสม    
 

มีการบันทึกข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลในทุกด้านอย่างเป็น
ปัจจุบัน เพื อทราบถึงปัญหา ความสามารถ และความถนัด
ของแต่ละคนคิดเป็นร้อยละ ๑๐ 

๒. งานให้ค่าแนะน่า และช่วยเหลือนักเรียน 
 

นักเรียนที มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้รับค่าแนะน่า ความ
ช่วยเหลือจากครูประจ่าชั นหรือครูแนะแนว และสามารถ
น่าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๔ 

๓. กิจกรรมค้นหาตัวเอง 
 

นักเรียนสามารถค้นพบจุดเด่นจุดด้อย และน่าความรู้ที ได้รับ
มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๐ 

๔. งานคัดกรองนักเรียน (SDQ) 
 

นักเรียนที อยู่ในกลุ่มเสี ยงได้รับการติดตามช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื องจากคุณครู และนักเรียนที มีความสามารถได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาให้มีความสามารถเพิ มมากขึ นคิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๒๘ 

๕. งานจัดป้ายนิเทศด้านการศึกษา 
 

นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื องการศึกษาต่ออย่างเป็น
ปัจจุบัน และทางเวปไซต์ต่าง ๆ รวมทั งเวปไซต์ของโรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๓๒ 

๖. งานติดตามผลการศึกษาต่อ 
 

นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสาขาที ตนเองมีความ
ถนัด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๐ 

๗. งานจัดหา และมอบทุนการศึกษา นักเรียนที ครอบครัวประสบความเดือดร้อนทางด้านการเงิน
ได้รับความช่วยเหลือจากทางโรงเรียนให้ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์
เก่า คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๘ 

๘. งานส่งเสริมศักยภาพครูแนะแนว 
 

คุณครูแนะแนวได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมเพื อ
เพิ มพูนความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๐ 
 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๑๙  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ทีไ่ด้ 

คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานที่ ๑๙ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 

๙๖.๑๔ 

๑๙.๑ สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์ที ดีกับผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์เก่าในการร่วมมือ
ในการพัฒนาการศึกษา 

๙๖.๔๒ 

๑๙.๒ สถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมที ส่งเสริมความสัมพันธ์ที ดี 
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

๙๕.๙๗ 

๑๙.๓ มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน
องค์กรที เกี ยวข้อง  

๙๖.๐๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๑. โครงการส่ารวจความพึงพอใจในการบริหารการ
จัดการศึกษา 

 

 คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ศิษย์เก่า มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาและให้
ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาสถานศึกษามี
มาตรฐานการศึกษาที สอดคล้องกันระหว่างองค์ประกอบ
ของสถานศึกษาและชุมชนเพื อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและสร้างความ สัมพันธ์ที ดีกับผู้ปกครอง
ชุมชนและศิษย์เก่าผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการ
แสดงความคิดเห็น ในการบริหารจัดการศึกษา                                 
- ผู้ปกครองรับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทาง
โรงเรียนมีการแลกเปลี ยนความคิดเห็นสอบถามความ
ประพฤติ  ผลการเรียน กับครูประจ่าชั นแลกเปลี ยน
ข้อมูลเพื อร่วมกันแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา เพื อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาตามที ต้องการ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๔๒ 

๒.โครงการสานสัมพันธ์อยู่อย่างพอเพียง   สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เรียนรู้และน้อมน่าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจของความพอเพียงมาปฏิบัติเพื อเป็น
แนวทางการด่าเนินชีวิตที เป็นสุขในสังคมคิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๒๖                                                                                      

๒.๑ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน
และรู้จักเก็บออมและน่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในการด่าเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงคิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๙๘ 

๒.๒ กิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมศึกษา ดูงาน กิจกรรมฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ๙๖.๕๔ 

๓.โครงการลาซาลสานสัมพันธ์แบ่งปันน ่าใจ  สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม มีความเข้าใจ
อันดีและร่วมมือกันในการท่ากิจกรรมที สานสัมพันธ์
ก่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ เสียสละ การ
ช่วยเหลือและรู้จักแบ่งปัน  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๗ 

 

 



ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๓.๑ กิจกรรมสืบสานประเพณี ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

 นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมมือกับสถานศึกษา ใน
การเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆที ทางโรงเรียนจัดขึ น 
ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่นการเยี ยมปลอบ
ขวัญทหารผ่านศึก หล่อเทียนและถวายเทียบจ่าน่า
พรรษาเนื องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ท่าบุญตักบาตรใน
วันเด็ก และวันครูแห่งชาติ  บรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ วันถวาย
ความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๑ 

๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและ
แข่งขันภายใน และภายนอกโรงเรียน 

สถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชนจัดให้มีการแข่งขัน  และ 
ให้การสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทั งภายใน และ ภายนอกโรงเรียน เช่น กิจกรรม
แข่งขันทางด้านวิชาการเพชรยอดมงกุฎ อ่านฟังเสียง
รางวัลชนะเลิศถ้วยสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีการแข่งขันว่ายน ่า การประกวดดนตรีไทย 
การแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์  การแข่งขันการสร้างเกม
ด้วยโปรแกรม การแข่งขันทางด้านภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันและประกวดผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๒ 

๓.๓ กิจกรรมแบ่งปันน ่าใจสู่สังคม สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนร่วมมือกันในการ
ช่วยเหลือ แบ่งปันทรัพย์สิ งของ เพื อเป็นการช่วยเหลือ
สังคม หรือบุคคลที ด้อยโอกาส ขาดแคลนและต้องการ
ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เช่น บริจาคสิ งของ และ
ของ ขวัญแก่มูลนิธิโคเออร์ การบริจาคทรัพย์บ่ารุง
สภากาชาดไทย การถวายปัจจัยเพื อบ่ารุงพระศาสนา 
การทอดผ้าป่า เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๗ 

๓.๔ กิจกรรมลาซาลแฟมิลี แรลลี  สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนร่วมมือกันในการจัด
กิจกรรมในปีนี มีรถเข้าร่วมแข่งขัน  ๘๓ คัน เส้นทาง 
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพฯ –หาดเจ้าหลาว         
(โรงแรม SAND DUNES CHAOLAO) จันทบุรี 
จัดงานเลี ยงสังสรรค์ที โรงแรม  SAND DUNES CHAOLAO มี
การเลี ยงสังสรรค์ แจกรางวัล เล่นเกม แลกเปลี ยนความ
คิดเห็นด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันคิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๘๐ 



ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๓.๕ กิจกรรมลาซาลเลี ยนแฟร์  ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดงาน มีความพอใจและ
ยินดีเข้าร่วมงานด้วยความเต็มใจและมีความพอใจกับ
กิจกรรม เช่นการแสดงผลงานทางด้านวิชาการของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในระดับต่างๆ  การแสดงบนเวที และ
งานมอบวุฒิบัตรคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๖ ( ในปีนี งดงาน
เลี ยงสังสรรค์กลางคืน เนื องจากอยู่ในช่วงเวลาแห่งการ
ถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุยเดช รัชกาลที  ๙ 

๓.๖ งานจัดป้ายนิเทศความรู้สู่ชุมชน มีการจัดป้ายนิเทศ บอร์ด นิทรรศการที ต้องการเผยแพร่
เพื อให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที เป็นประโยชน์ เช่นบอร์ดและป้ายนิเทศ
เกี ยวกับโรคติดต่อ เช่นการระบาดของไข้เลือดออก ป้าย
ความรู้การรณรงค์ต่างๆ เช่น การรณรงค์เชิญชวนไปลง
ประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญการก่าหนดการสอบการ
เรียนต่อนิทรรศการวันส่าคัญต่างๆ การแปรเลข ๙ ของ
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เพื อแสดงพลังแห่งความ
จงรักภักดี แด่ในหลวงรัชกาลที  ๙ ในวาระต่างๆ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๒๗ 

๔. โครงการแลกเปลี ยนความรู้สู่ชุมชน  สถานศึกษาส่งบุคลากรเข้าอบรมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอกและน่าความรู้มาขยายผลกับบุลากรภายใน 
เป็นการพัฒนาศักยภาพ  มีการแลกเปลี ยนและเรียนกับ
ชุมชน องค์กรที เกี ยวข้อง เพื อสร้างความเข้าใจที ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๔ 

๔.๑ กิจกรรมภูมิปัญญาให้ความรู้ มีการเชิญภูมิปัญญาความรู้ในแขนงงานต่างๆที จะเป็น
ประโยชน์และประสบการณ์ที ผู้เรียนควรได้รับการ
ส่งเสริม มาสาธิต บรรยาย ลงมือปฏิบัติ เพื อให้เกิดการ
เรียนรู้กับผู้เรียน และบุคลลากรที สนใจ คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๕๙ 

๔.๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การอบรม สัมมนา
ต่างๆ 

คิดเป็นร้อยละมีการจัดการสัมมนา อบรม เพื อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูผู้สอน บุคลากร
สนับสนุน ให้มีความรู้ ความช่านาญ และพัฒนางานใน
หน้าที ที ได้รับผิดชอบให้ดียิ งขึ น คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๙ 



ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

๕. โครงการบริการสถานที เพื อชุมชน และสังคม  มีการเปิดบริการสถานที  ให้ชุมชน สังคม หรือ
หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาใช้สถานที ในการท่ากิจกรรม
ต่างๆอันเป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา และสังคม เช่นการ
เข้าสัมมนางานทางด้านการศึกษาและการศาสนา การ
แข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ ใช้สถานที ส่าหรับจัด
งานบวช และงานมงคลสมรสเป็นต้น คิดเป็นร้อยละ  
๙๖.๐๐ 

 
มาตรฐานที่ ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียน และงานพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นมาตรฐาน 
  และทันต่อการให้บริการ 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ที่ได้ 

คิดเป็นร้อยละ 
เป้าหมายที่  ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียน และงาน
พัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นมาตรฐาน และทันต่อการให้บริการ 

๙๔.๐๔ 

 ๒๐.๑   จัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนโรงเรียน และงานพัสดุภัณฑ์ ให้เป็น
มาตรฐาน สามารถให้การสนับสนุนฝ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดี 

๙๕.๐๙ 

๒๐.๒   พัฒนาระบบการเงินให้เป็นมาตรฐาน ตอบสนองการบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๙๓.๐๐ 

 
               โครงการ/กิจกรรม ที่วางแผนด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
๑. โครงการพัฒนาระบบงานด้านธุรการ-การเงิน
ของโรงเรียน 

 

๑.๑ กิจกรรมปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตใน 
      โรงเรียนและจุดกระจายสัญญาณ Wifi  
      ให้มีความเสถียร  

  สถานศึกษามีระบบ Wifi ที ทั วถึง เชื อมต่อได้สะดวก  
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๓ 

๑.๒ กิจกรรมพัฒนาทะเบียนและปรับฐานข้อมูล
นักเรียนประจ่าปีด้วยความถูกต้องรวดเร็ว 

 สถานศึกษา มีฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียนและครูที 
ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๗ 

๑.๓ กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้ 
      ทันสมัย 

 สถานศึกษา มีเว็บไซต์ที ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ที ทันสมัย 
ใช้งานได้สะดวก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๗ 

๑.๔ กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของพัสดุ
ครภุัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

 สถานศึกษามีข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ที ถูกต้องใช้อ้างอิงและ
น่าไปใช้ในงานบริหาร คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๗ 

๑.๕ กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศทาง 
      การเงินให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที ถูกต้องและ
น่าไปใช้ในงานบริหาร คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๗ 

๑.๖ กิจกรรมติดตามการใช้งบประมาณใน 
      ฝ่ายต่างๆ 

 สถานศึกษามีการติดตามการใช้งบประมาณให้เกิดความ
ถูกต้องเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ 



 



 

 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
    ระดับการศึกษาปฐมวัย ( ๓ – ๕ ปี ) 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ ๑๘.๘๗ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ๕ ๔.๗๑ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ ๔.๗๓ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ ๔.๗๒ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ ๔.๗๑ ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ ๖๓.๔๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิพล 
๒๐ ๑๙.๔๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

๒๐ ๑๙.๒๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๑๙.๒๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 
๕ ๔.๘๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๕ ๔.๖๗ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา     
                  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕ ๔.๖๗ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา     
                   วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ๕ ๔.๖๗ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป    
                    การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕ ๔.๖๗ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๗.๐๐ ดีเยี่ยม 
 
 ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา 
น้้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   ๓๐ ๒๗.๒๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ ๕ ๔.๘๙ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ ๕ ๔.๖๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ 
                    พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๕ ๔.๖๓ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์   
                 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

๕ ๔.๖๗ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร ๕ ๔.๓๗ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 
                 ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๔.๐๔ ดีมาก 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ ๔๗.๔๓ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมปีระสทิธภิาพและเกิด 
                  ประสิทธผิล 

๑๐ ๘.๙๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและ  
                  เกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๙.๖๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบัตงิานตาม 
                  บทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ๔.๗๙ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
                   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 

๑๐ ๙.๖๗ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม 
                    ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ ๙.๕๒ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                   ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๔.๙๑ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ ๙.๓๓ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง สง่เสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษาเปน็ 
                    สังคมแห่งการเรียนรู้   

๑๐ ๙.๓๓ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๔.๕๗ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสิัยทัศน์  
                    ปรัชญา และจดุเน้นที่ก าหนดขึน้ 

๕ ๔.๕๗ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๔.๗๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูป 
         การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบัคุณภาพสงูขึ้น 

๕ ๔.๗๐ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๓.๒๓ ดีเยี่ยม 

 
        ระดับขั้นพืน้ฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  คิดเปน็ร้อยละ ๙๓.๒๓  



 

 

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน

เด็ก 
จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน
เด็ก 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน
เด็ก 

จ านวน 
ร้อยละ 

๑. ด้านร่างกาย ๒๔๐ ๑๗๕ ๗๒.๙๒ ๖๐ ๒๕.๐๐ ๕ ๒.๐๘ 
๒. ด้านอารมณ-์จิตใจ ๒๔๐ ๑๘๓ ๗๖.๒๕ ๕๑ ๒๑.๒๕ ๖ ๒.๕๐ 
๓. ด้านสังคม ๒๔๐ ๑๗๕ ๗๒.๙๒ ๖๐ ๒๕.๐๐ ๕ ๒.๐๘ 
๔. ด้านสติปัญญา ๒๔๐ ๑๘๒ ๗๕.๘๓ ๕๔ ๒๒.๕๐ ๔ ๑.๖๗ 

 

ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน

เด็ก 
จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน
เด็ก 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน
เด็ก 

จ านวน 
ร้อยละ 

๑. ด้านร่างกาย ๒๔๐ ๑๗๙ ๗๔.๕๘ ๕๗ ๒๓.๗๕ ๔ ๑.๖๗ 
๒. ด้านอารมณ-์จิตใจ ๒๔๐ ๑๘๐ ๗๕.๐๐ ๕๔ ๒๒.๕๐ ๖ ๒.๕๐ 
๓. ด้านสังคม ๒๔๐ ๑๗๕ ๗๒.๙๒ ๖๐ ๒๕.๐๐ ๕ ๒.๐๘ 
๔. ด้านสติปัญญา ๒๔๐ ๑๘๔ ๗๖.๖๗ ๕๐ ๒๐.๘๓ ๖ ๒.๕๐ 

 
ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 

 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน

เด็ก 
จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน
เด็ก 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน
เด็ก 

จ านวน 
ร้อยละ 

๑. ด้านร่างกาย ๒๔๐ ๑๙๒ ๘๐.๐๐ ๔๘ ๒๐.๐๐   ๐.๐๐ 
๒. ด้านอารมณ-์จิตใจ ๒๔๐ ๒๐๐ ๘๓.๓๓ ๔๐ ๑๖.๖๗   ๐.๐๐ 
๓. ด้านสังคม ๒๔๐ ๑๙๐ ๗๙.๑๗ ๔๙ ๒๐.๔๒ ๑ ๐.๔๒ 
๔. ด้านสติปัญญา ๒๔๐ ๑๙๑ ๗๙.๕๘ ๔๘ ๒๐.๐๐ ๑ ๐.๔๒ 

 

 



 

 

    ๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์ ๓๗๘ ๐ ๐  ๐ ๐  ๑๑ ๑๘ ๖๒ ๒๘๗ ๓๖๗ ๙๗.๐๙ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓๗๘ ๐ ๐ ๑ ๑ ๘ ๔๒ ๕๔ ๒๗๒ ๓๖๘ ๙๗.๓๕ 
ภาษาไทย ๓๗๘ ๐ ๐  ๐ ๑ ๖ ๔๑ ๔๙ ๒๘๑ ๓๗๑ ๙๘.๑๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๗๘ ๐ ๐  ๐  ๐ ๒ ๑๐ ๒๘ ๓๓๘ ๓๗๖ ๙๙.๔๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๗๘ ๐ ๐  ๐ ๑ ๒๗ ๓๗ ๖๔ ๒๔๙ ๓๕๐ ๙๒.๕๙ 
ศิลปะ ๓๗๘ ๐ ๐  ๐ ๒ ๙ ๒๒ ๖๗ ๒๗๘ ๓๖๗ ๙๗.๐๙ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๓๗๘ ๐ ๐  ๐  ๐ ๖ ๒๔ ๕๒ ๒๙๖ ๓๗๒ ๙๘.๔๑ 
ประวัติศาสตร์ ๓๗๘ ๐ ๐  ๐ ๑ ๘ ๒๗ ๕๖ ๒๘๖ ๓๖๙ ๙๗.๖๒ 
หน้าที่พลเมือง ๑ ๓๗๘ ๐ ๐  ๐  ๐ ๗ ๒๐ ๔๒ ๓๐๙ ๓๗๑ ๙๘.๑๕ 
ภาษาอังกฤษ ๓๗๘ ๐ ๐ ๑ ๗ ๓๕ ๖๔ ๘๗ ๑๘๔ ๓๓๕ ๘๘.๖๒ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน 

นร.ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์ 392 ๐ 1 7 33 42 74 80 155 309 78.83 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 392 ๐ 0 0  8 24 35 50 275 360 91.84 
ภาษาไทย 392 ๐ 0 1 9 37 85 96 164 345 88.01 
สุขศึกษาและพลศึกษา 392 ๐ 0  0 1 10 23 41 317 381 97.19 
วิทยาศาสตร์ 392 ๐ 0 6 20 71 69 81 145 295 75.26 
ศิลปะ 392 ๐ 0  0 8 45 58 90 191 339 86.48 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 392 ๐ 0 5 15 24 32 46 270 348 88.78 
ประวัติศาสตร์ 392 ๐ 1 9 27 54 61 64 176 301 76.79 
หน้าที่พลเมือง 2 392 ๐ 0  0 3 5 30 49 305 384 97.96 
ภาษาอังกฤษ 392 ๐ 0 3 38 96 94 60 101 255 65.05 

 
 
 



 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์ ๔๓๑ ๐  ๐ ๒ ๕๘ ๘๘ ๘๗ ๗๑ ๑๒๕ ๒๘๓ ๖๕.๖๖ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๓๑ ๐  ๐ ๒ ๑๓ ๓๒ ๓๙ ๗๓ ๒๗๒ ๓๘๔ ๘๙.๑๐ 
ภาษาไทย ๔๓๑ ๐  ๐ ๑ ๒๖ ๗๑ ๑๑๖ ๙๖ ๑๒๑ ๓๓๓ ๗๗.๒๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๓๑ ๐  ๐ ๑ ๔ ๑๖ ๓๑ ๔๑ ๓๓๘ ๔๑๐ ๙๕.๑๓ 
วิทยาศาสตร์ ๔๓๑ ๐  ๐ ๐  ๒๔ ๕๐ ๖๘ ๘๑ ๒๐๘ ๓๕๗ ๘๒.๘๓ 
ศิลปะ ๔๓๑ ๐  ๐ ๑ ๒๕ ๓๖ ๗๐ ๑๐๕ ๑๙๔ ๓๖๙ ๘๕.๖๑ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๓๑ ๐  ๐ ๒ ๒๒ ๔๕ ๖๑ ๗๓ ๒๒๘ ๓๖๒ ๘๓.๙๙ 
ประวัติศาสตร์ ๔๓๑ ๐  ๐ ๕ ๒๓ ๖๖ ๗๔ ๘๒ ๑๘๑ ๓๓๗ ๗๘.๑๙ 
หน้าที่พลเมือง ๓ ๔๓๑ ๐  ๐  ๐ ๑๗ ๓๑ ๔๐ ๔๘ ๒๙๕ ๓๘๓ ๘๘.๘๖ 
ภาษาอังกฤษ ๔๓๑ ๐ ๘ ๑๔ ๕๘ ๑๒๑ ๑๐๑ ๕๕ ๗๔ ๒๓๐ ๕๓.๓๖ 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์ 431 ๐  0 9 88 41 90 41 162 293 67.98 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 431 ๐  0  0  ๐ 14 63 86 268 417 96.75 
ภาษาไทย 431 ๐  0 3 38 52 125 84 129 338 78.42 
สุขศึกษาและพลศึกษา 431 ๐  0  0 13 20 61 65 272 398 92.34 
วิทยาศาสตร์ 431 ๐  0 5 17 36 86 77 210 373 86.54 
ศิลปะ 431 ๐ 1 10 42 22 107 87 162 356 82.60 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 431 ๐ 2 21 53 24 135 70 126 331 76.80 
ประวัติศาสตร์ 431 ๐ 3 24 56 12 155 63 118 336 77.96 
หน้าที่พลเมือง 4 431 ๐ 1 8 46 26 79 69 202 350 81.21 
ภาษาอังกฤษ 431 ๐ 8 18 48 95 129 50 83 262 60.79 
            

 
 
 
 



 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์ ๔๑๐ ๐ ๐  ๓ ๖๓ ๕๙ ๘๒ ๗๐ ๑๓๓ ๒๘๕ ๖๙.๕๑ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๑๐ ๐  ๐  ๐ ๑ ๑๗ ๕๓ ๑๑๖ ๒๒๓ ๓๙๒ ๙๕.๖๑ 
ภาษาไทย ๔๑๐ ๐  ๐ ๙ ๓๘ ๔๙ ๙๘ ๖๙ ๑๔๗ ๓๑๔ ๗๖.๕๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๑๐ ๐  ๐  ๐ ๓ ๑๑ ๒๖ ๗๓ ๒๙๗ ๓๙๖ ๙๖.๕๙ 
วิทยาศาสตร์ ๔๑๐ ๐ ๑ ๗ ๓๙ ๔๒ ๑๒๑ ๘๗ ๑๑๓ ๓๒๑ ๗๘.๒๙ 
ศิลปะ ๔๑๐ ๐  ๐ ๔ ๒๕ ๒๙ ๗๒ ๘๗ ๑๙๓ ๓๕๒ ๘๕.๘๕ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๑๐ ๐  ๐ ๙ ๑๗ ๔๖ ๗๓ ๙๔ ๑๗๑ ๓๓๘ ๘๒.๔๔ 
ประวัติศาสตร์ ๔๑๐ ๐  ๐ ๙ ๓๒ ๒๙ ๑๒๙ ๗๘ ๑๓๓ ๓๔๐ ๘๒.๙๓ 
หน้าที่พลเมือง ๕ ๔๑๐ ๐  ๐  ๐ ๑๐ ๑๘ ๓๔ ๕๗ ๒๙๑ ๓๘๒ ๙๓.๑๗ 
ภาษาอังกฤษ ๔๑๐ ๐ ๖ ๖๒ ๑๑๑ ๕๐ ๘๕ ๔๑ ๕๕ ๑๘๑ ๔๔.๑๕ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน 
นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านว
นท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์ ๓๗๗ ๐ ๑๓ ๓๗ ๒๙ ๔๘ ๑๑๑ ๔๔ ๙๕ ๒๕๐ ๖๖.๓๑ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓๗๗ ๐ ๐   ๐ ๑ ๑๐ ๓๑ ๑๐๑ ๒๓๔ ๓๖๖ ๙๗.๐๘ 
ภาษาไทย ๓๗๗ ๐  ๐ ๖ ๒๔ ๔๙ ๑๒๗ ๕๕ ๑๑๖ ๒๙๘ ๗๙.๐๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๗๗ ๐  ๐  ๐ ๓ ๗ ๗ ๒๓ ๓๓๗ ๓๖๗ ๙๗.๓๕ 
วิทยาศาสตร์ ๓๗๗ ๐  ๐ ๕ ๒๕ ๓๖ ๘๙ ๖๖ ๑๕๖ ๓๑๑ ๘๒.๔๙ 
ศิลปะ ๓๗๗ ๐  ๐ ๗ ๒๗ ๒๒ ๗๗ ๙๘ ๑๔๖ ๓๒๑ ๘๕.๑๕ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๗๗ ๐  ๐ ๑๐ ๑๓ ๓๖ ๖๑ ๙๐ ๑๖๗ ๓๑๘ ๘๔.๓๕ 
ประวัติศาสตร์ ๓๗๗ ๐  ๐ ๓ ๑๕ ๔๒ ๙๖ ๘๗ ๑๓๔ ๓๑๗ ๘๔.๐๘ 
หน้าที่พลเมือง ๖ ๓๗๗ ๐  ๐ ๓ ๑๑ ๑๓ ๓๒ ๔๘ ๒๗๐ ๓๕๐ ๙๒.๘๔ 
ภาษาอังกฤษ ๓๗๗ ๐  ๐ ๒๓ ๖๐ ๒๘ ๑๑๑ ๖๐ ๙๕ ๒๖๖ ๗๐.๕๖ 

 
 

 
 



 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์ ๑ ๓๑๕ ๐ ๑๘ ๒๔ ๓๔ ๓๔ ๑๔๖ ๓๓ ๒๖ ๒๐๕ ๖๕.๐๘ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  ๓๑๕ ๐ ๕๕ ๑๙ ๒๕ ๑ ๑๐๐ ๓๕ ๘๐ ๒๑๕ ๖๘.๒๕ 
การงานอาชีพ ๑ ๓๑๕ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๔ ๕๙ ๑๐๖ ๑๓๒ ๒๙๗ ๙๔.๒๙ 
ภาษาไทย ๑ ๓๑๕ ๐ ๕ ๑๘ ๔๓ ๓๘ ๑๖๒ ๔๑ ๘ ๒๑๑ ๖๖.๙๘ 
สุขศึกษา ๑ ๓๑๕ ๐ ๑ ๓ ๙ ๑๖ ๑๒๒ ๘๕ ๗๙ ๒๘๖ ๙๐.๗๙ 
กรีฑา ๓๑๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๗๑ ๒๓๔ ๓๑๕ ๑๐๐.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๑ ๓๑๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗๕ ๑๕๕ ๕๕ ๓๐ ๒๔๐ ๗๖.๑๙ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ๓๑๕ ๐ ๐ ๕ ๒๗ ๕๕ ๑๐๕ ๖๓ ๖๐ ๒๒๘ ๗๒.๓๘ 
ศิลปะ ๑ ๓๑๕ ๐ ๐ ๒ ๒๓ ๔๓ ๑๐๐ ๗๑ ๗๖ ๒๔๗ ๗๘.๔๑ 
สังคมศึกษา ๑ ๓๑๕ ๐ ๓ ๒๑ ๔๙ ๒๙ ๑๐๙ ๗๔ ๓๐ ๒๑๓ ๖๗.๖๒ 
ประวัติศาสตร์ ๑ ๓๑๕ ๐ ๐ ๑ ๑๗ ๙๑ ๑๐๖ ๗๒ ๒๘ ๒๐๖ ๖๕.๔๐ 
หน้าที่พลเมือง ๑ ๓๑๕ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑๑ ๓๒ ๘๔ ๑๘๕ ๓๐๑ ๙๕.๕๖ 
ภาษาอังกฤษ ๑ ๓๑๕ ๐ ๐ ๑ ๓๘ ๗๑ ๙๖ ๔๘ ๖๑ ๒๐๕ ๖๕.๐๘ 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑ ๓๑๕ ๐ ๑ ๙ ๖๖ ๓๓ ๑๖๕ ๒๓ ๑๘ ๒๐๖ ๖๕.๔๐ 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์ ๒ ๓๗๑ ๐ ๕๖ ๙ ๒๒ ๒๔ ๑๑๖ ๗๖ ๖๘ ๒๖๐ ๗๐.๐๘ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๓๗๑ ๐ ๓ ๑๘ ๕๔ ๔๙ ๘๒ ๗๐ ๙๕ ๒๔๗ ๖๖.๕๘ 
การงานอาชีพ ๒ ๓๗๑ ๐ ๐   ๐ ๑๓ ๕๐ ๙๖ ๑๒๕ ๘๗ ๓๐๘ ๘๓.๐๒ 
ภาษาไทย ๒ ๓๗๑ ๐ ๔ ๑๑ ๔๐ ๔๙ ๑๖๖ ๘๘ ๑๓ ๒๖๗ ๗๑.๙๗ 
สุขศึกษา ๒ ๓๗๑ ๐  ๐  ๐ ๒ ๕ ๒๐ ๑๒๐ ๒๒๔ ๓๖๔ ๙๘.๑๑ 
ปิงปอง ๓๗๑ ๐  ๐  ๐ ๐  ๒ ๑๓ ๖๗ ๒๘๙ ๓๖๙ ๙๙.๔๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒ ๓๗๑ ๐ ๑๕ ๔๕ ๓๗ ๒๑ ๑๗๙ ๕๑ ๒๓ ๒๕๓ ๖๘.๑๙ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๓๗๑ ๐  ๐ ๗ ๑๘ ๕๙ ๘๕ ๙๘ ๑๐๔ ๒๘๗ ๗๗.๓๖ 
ศิลปะ ๒ ๓๗๑ ๐  ๐ ๒ ๕ ๓๑ ๖๔ ๑๐๐ ๑๖๙ ๓๓๓ ๘๙.๗๖ 
สังคมศึกษา ๒ ๓๗๑ ๐ ๓ ๖ ๓๔ ๖๓ ๑๓๙ ๘๗ ๓๙ ๒๖๕ ๗๑.๔๓ 
ประวัติศาสตร์ ๒ ๓๗๑ ๐ ๙ ๓๐ ๓๘ ๒๒ ๑๔๗ ๖๔ ๖๑ ๒๗๒ ๗๓.๓๒ 
หน้าที่พลเมือง ๒ ๓๗๑ ๐  ๐  ๐ ๔ ๒๒ ๕๖ ๗๘ ๒๑๑ ๓๔๕ ๙๒.๙๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒ ๓๗๑ ๐  ๐ ๖ ๕๗ ๕๖ ๑๓๗ ๔๓ ๗๒ ๒๕๒ ๖๗.๙๒ 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๒ ๓๗๑ ๐ ๒ ๑๙ ๖๔ ๒๙ ๑๒๗ ๖๘ ๖๒ ๒๕๗ ๖๙.๒๗ 



 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์ ๓ ๓๒๕ ๐ ๑๗ ๑๔ ๒๘ ๕๑ ๑๒๘ ๔๕ ๔๒ ๒๑๕ ๖๖.๑๕ 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๓๒๕ ๐ ๓๘ ๕ ๒๘ ๓๙ ๑๑๖ ๕๑ ๔๘ ๒๑๕ ๖๖.๑๕ 
การงานอาชีพ ๓ ๓๒๕ ๐ ๐ ๔ ๘ ๔๖ ๑๑๖ ๙๕ ๕๖ ๒๖๗ ๘๒.๑๕ 
ภาษาไทย ๓ ๓๒๕ ๐ ๐ ๗ ๒๗ ๖๑ ๑๒๒ ๘๐ ๒๘ ๒๓๐ ๗๐.๗๗ 
สุขศึกษา ๓ ๓๒๕ ๐ ๑ ๐ ๘ ๑๙ ๕๖ ๑๐๓ ๑๓๘ ๒๙๗ ๙๑.๓๘ 
ฟุตบอล ๓๒๕ ๐ ๐ ๑ ๑๐ ๒๙ ๙๐ ๘๕ ๑๑๐ ๒๘๕ ๘๗.๖๙ 
วิทยาศาสตร์ ๓ ๓๒๕ ๐ ๒ ๑๒ ๕๑ ๔๒ ๑๓๐ ๖๔ ๒๔ ๒๑๘ ๖๗.๐๘ 
วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ ๓๒๕ ๐ ๒๙ ๒๐ ๓๕ ๒๕ ๙๔ ๖๐ ๖๒ ๒๑๖ ๖๖.๔๖ 
ศิลปะ ๓ ๓๒๕ ๐ ๐ ๒ ๑๑ ๒๖ ๖๓ ๕๔ ๑๖๙ ๒๘๖ ๘๘.๐๐ 
สังคมศึกษา ๓ ๓๒๕ ๐ ๓ ๙ ๓๗ ๒๙ ๑๓๔ ๗๓ ๔๐ ๒๔๗ ๗๖.๐๐ 
ประวัติศาสตร์ ๓ ๓๒๕ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๘๗ ๑๖๐ ๕๖ ๑๒ ๒๒๘ ๗๐.๑๕ 
หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๓๒๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๗ ๗๐ ๒๓๘ ๓๒๕ ๑๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ๓ ๓๒๕ ๐ ๒ ๒๗ ๒๓ ๓๒ ๑๕๒ ๔๘ ๔๑ ๒๔๑ ๗๔.๑๕ 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๓ ๓๒๕ ๐ ๕ ๒๓ ๓๒ ๓๓ ๑๐๙ ๔๘ ๗๕ ๒๓๒ ๗๑.๓๘ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 

นร.ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์ ๔ ๓๙๘ ๐ ๒๙ ๑๐ ๔๑ ๕๐ ๑๙๙ ๔๓ ๒๖ ๒๖๘ ๖๗.๓๔ 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๓๙๘ ๐ ๓๒ ๔๓ ๒๗ ๑๖ ๘๓ ๕๒ ๑๔๕ ๒๘๐ ๗๐.๓๕ 

การงานอาชีพ ๔ ๓๙๘ ๐ ๑ ๔ ๑๑ ๔๘ ๑๔๙ ๑๑๙ ๖๖ ๓๓๔ ๘๓.๙๒ 

ภาษาไทย ๔ ๓๙๘ ๐ ๑ ๙ ๒๙ ๗๓ ๑๒๕ ๑๐๗ ๕๔ ๒๘๖ ๗๑.๘๖ 

สุขศึกษา ๔ ๓๙๘ ๐ ๑ ๐  ๑ ๓ ๓๔ ๗๒ ๒๘๗ ๓๙๓ ๙๘.๗๔ 

ตะกร้อ ๓๙๘ ๐ ๑ ๑ ๔ ๒๐ ๙๖ ๑๕๓ ๑๒๓ ๓๗๒ ๙๓.๔๗ 

วิทยาศาสตร์ ๔ ๓๙๘ ๐ ๑๓ ๑๖ ๓๗ ๖๖ ๑๗๗ ๗๐ ๑๙ ๒๖๖ ๖๖.๘๓ 

อาหารและยา ๓๙๘ ๐ ๓๘ ๒๖ ๒๑ ๑๔ ๑๒๕ ๕๙ ๑๑๕ ๒๙๙ ๗๕.๑๓ 

ศิลปะ ๔ ๓๙๘ ๐  ๐  ๐ ๑๕ ๒๙ ๖๖ ๘๑ ๒๐๗ ๓๕๔ ๘๘.๙๔ 

สังคมศึกษา ๔ ๓๙๘ ๐ ๖ ๘ ๓๔ ๕๒ ๘๗ ๑๐๖ ๑๐๕ ๒๙๘ ๗๔.๘๗ 

ประวัติศาสตร์ ๔ ๓๙๘ ๐ ๕ ๑๒ ๓๙ ๕๑ ๑๑๐ ๑๐๔ ๗๗ ๒๙๑ ๗๓.๑๒ 

หน้าที่พลเมือง ๔ ๓๙๘ ๐ ๑ ๐  ๑ ๑ ๑๙ ๑๐๑ ๒๗๕ ๓๙๕ ๙๙.๒๕ 

ภาษาอังกฤษ ๔ ๓๙๘ ๐ ๓๘ ๑๒ ๓๐ ๔๓ ๑๔๑ ๖๗ ๖๗ ๒๗๕ ๖๙.๑๐ 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๔ ๓๙๘ ๐ ๒๕ ๒๑ ๒๖ ๓๘ ๑๒๒ ๔๖ ๑๒๐ ๒๘๘ ๗๒.๓๖ 
 
 
 



 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์ ๕ ๓๘๕ ๐ ๑๖ ๑๘ ๓๑ ๖๘ ๑๒๘ ๖๒ ๖๒ ๒๕๒ ๖๕.๔๕ 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๓๘๕ ๐ ๔๘ ๓๐ ๓๘ ๑๖ ๑๓๒ ๔๔ ๗๗ ๒๕๓ ๖๕.๗๑ 

การงานอาชีพ ๕ ๓๘๕ ๐ ๒ ๘ ๑๙ ๔๑ ๑๐๖ ๑๐๘ ๑๐๑ ๓๑๕ ๘๑.๘๒ 

ภาษาไทย ๕ ๓๘๕ ๐ ๑ ๑ ๑๖ ๔๙ ๙๗ ๑๐๙ ๑๑๒ ๓๑๘ ๘๒.๖๐ 

สุขศึกษา ๕ ๓๘๕ ๐ ๐ ๐ ๓ ๕ ๕๙ ๑๔๖ ๑๗๒ ๓๗๗ ๙๗.๙๒ 

วอลเลย์บอล ๓๘๕ ๐ ๐ ๑ ๗ ๒๙ ๙๔ ๑๓๑ ๑๒๓ ๓๔๘ ๙๐.๓๙ 

วิทยาศาสตร์ ๕ ๓๘๕ ๐ ๑๘ ๔๖ ๔๗ ๑๖ ๑๘๒ ๔๖ ๓๐ ๒๕๘ ๖๗.๐๑ 

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ๓๘๕ ๐ ๒๒ ๒๘ ๕๗ ๒๓ ๑๕๓ ๔๒ ๖๐ ๒๕๕ ๖๖.๒๓ 

ศิลปะ ๕ ๓๘๕ ๐ ๐ ๔ ๒๔ ๕๒ ๘๒ ๘๑ ๑๔๒ ๓๐๕ ๗๙.๒๒ 

สังคมศึกษา ๕ ๓๘๕ ๐ ๐ ๕ ๔๖ ๖๑ ๑๓๐ ๘๙ ๕๔ ๒๗๓ ๗๐.๙๑ 

ประวัติศาสตร์ ๕ ๓๘๕ ๐ ๐ ๐ ๑๕ ๑๐๘ ๑๖๔ ๗๙ ๑๙ ๒๖๒ ๖๘.๐๕ 

หน้าที่พลเมือง ๕ ๓๘๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๘ ๘๒ ๒๗๕ ๓๘๕ ๑๐๐.๐๐ 

ภาษาอังกฤษ ๕ ๓๘๕ ๐ ๓๗ ๓๔ ๓๐ ๒๐ ๑๗๔ ๓๔ ๕๖ ๒๖๔ ๖๘.๕๗ 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๕ ๓๘๕ ๐ ๐ ๘ ๔๒ ๕๙ ๑๐๗ ๖๐ ๑๐๙ ๒๗๖ ๗๑.๖๙ 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 

นร.ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์ ๖ ๓๘๑ ๐ ๓ ๑๒ ๒๔ ๓๗ ๖๙ ๖๔ ๑๗๒ ๓๐๕ ๘๐.๐๕ 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๓๘๑ ๐ ๓๘ ๔๕ ๒๔ ๑๒ ๑๒๕ ๓๔ ๑๐๓ ๒๖๒ ๖๘.๗๗ 

การงานอาชีพ ๖ ๓๘๑ ๐  ๐ ๒ ๑๑ ๔๙ ๘๐ ๑๑๑ ๑๒๘ ๓๑๙ ๘๓.๗๓ 

ภาษาไทย ๖ ๓๘๑ ๐  ๐ ๒ ๙ ๓๘ ๙๙ ๑๑๕ ๑๑๘ ๓๓๒ ๘๗.๑๔ 

สุขศึกษา ๖ ๓๘๑ ๐  ๐ ๐  ๒ ๑๐ ๖๙ ๑๒๘ ๑๗๒ ๓๖๙ ๙๖.๘๕ 

บาสเกตบอล ๓๘๑ ๐ ๖ ๑๐ ๖ ๑๐ ๗๖ ๑๕๙ ๑๑๔ ๓๔๙ ๙๑.๖๐ 

วิทยาศาสตร์ ๖ ๓๘๑ ๐  ๐ ๕ ๔๗ ๖๗ ๑๕๓ ๗๔ ๓๕ ๒๖๒ ๖๘.๗๗ 

ไฟฟ้าและเครื่องกล ๓๘๑ ๐ ๒ ๙ ๒๙ ๔๖ ๑๑๗ ๗๒ ๑๐๖ ๒๙๕ ๗๗.๔๓ 

ศิลปะ ๖ ๓๘๑ ๐  ๐ ๘ ๑๙ ๓๗ ๘๐ ๘๙ ๑๔๘ ๓๑๗ ๘๓.๒๐ 

สังคมศึกษา ๖ ๓๘๑ ๐  ๐ ๒ ๒๐ ๔๔ ๑๑๘ ๑๑๙ ๗๘ ๓๑๕ ๘๒.๖๘ 

ประวัติศาสตร์ ๖ ๓๘๑ ๐  ๐ ๑๒ ๗๒ ๒๒ ๑๘๐ ๖๓ ๓๒ ๒๗๕ ๗๒.๑๘ 

หน้าที่พลเมือง ๖ ๓๘๑ ๐  ๐ ๐  ๐  ๐  ๒๖ ๕๑ ๓๐๔ ๓๘๑ ๑๐๐.๐๐ 

ภาษาอังกฤษ ๖ ๓๘๑ ๐ ๓๔ ๑๕ ๔๑ ๒๙ ๑๕๒ ๖๑ ๔๙ ๒๖๒ ๖๘.๗๗ 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๖ ๓๘๑ ๐ ๕ ๑๓ ๒๘ ๔๔ ๑๑๗ ๗๑ ๑๐๓ ๒๙๑ ๗๖.๓๘ 



 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 

นร.ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๒๒๘ ๐ ๐ ๑๕ ๓๗ ๕๒ ๖๖ ๓๔ ๒๔ ๑๒๔ ๕๔.๓๙ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ๒๒๘ ๐ ๓๔ ๒๖ ๑๓ ๖ ๙๘ ๑๕ ๓๖ ๑๔๙ ๖๕.๓๕ 

การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๑ ๒๒๘ ๐ ๐ ๐ ๔ ๓๐ ๑๑๙ ๓๑ ๔๔ ๑๙๔ ๘๕.๐๙ 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ๒๒๘ ๐ ๑๘ ๓๖ ๒๒ ๐ ๗๘ ๓๕ ๓๙ ๑๕๒ ๖๖.๖๗ 

การพูด ๒๒๘ ๐ ๕ ๙ ๔๑ ๒๐ ๗๒ ๓๔ ๔๗ ๑๕๓ ๖๗.๑๑ 

สุขศึกษา ๑ ๒๒๘ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๘ ๒๘ ๑๙๐ ๒๒๖ ๙๙.๑๒ 

วอลเลย์บอล ๑ ๒๒๘ ๐ ๐ ๒ ๗ ๕ ๒๖ ๔๐ ๑๔๘ ๒๑๔ ๙๓.๘๖ 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๒๒๘ ๐ ๒ ๓ ๑๓ ๓๘ ๑๑๔ ๓๓ ๒๕ ๑๗๒ ๗๕.๔๔ 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑๓๕ ๐ ๑ ๓ ๑๐ ๒๙ ๔๔ ๒๔ ๒๔ ๙๒ ๖๘.๑๕ 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑๓๕ ๐ ๓ ๓ ๑ ๘ ๑๗ ๒๖ ๗๗ ๑๒๐ ๘๘.๘๙ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ ๔๗ ๐ ๐ ๐ ๒ ๗ ๒๖ ๙ ๓ ๓๘ ๘๐.๘๕ 

ศิลปะพ้ืนฐาน ๑ ๒๒๘ ๐ ๐ ๐ ๓๕ ๒๒ ๔๗ ๔๔ ๘๐ ๑๗๑ ๗๕.๐๐ 

สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๑ ๒๒๘ ๐ ๐ ๐ ๘ ๒ ๘๕ ๘๔ ๔๙ ๒๑๘ ๙๕.๖๑ 

ประวัติศาสตร์ ๑ ๒๒๘ ๐ ๐ ๐ ๑๔ ๕๕ ๗๗ ๕๒ ๓๐ ๑๕๙ ๖๙.๗๔ 

กฎหมายเบื้องต้น ๙๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒ ๔๕ ๓๒ ๑๓ ๙๐ ๙๖.๗๗ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑    ๒๒๘ ๐ ๓๐ ๔๐ ๒๒ ๑ ๘๕ ๑๗ ๓๓ ๑๓๕ ๕๙.๒๑ 
ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๒๒๘ ๐ ๑๔ ๒๑ ๕๓ ๓๙ ๕๓ ๑๙ ๒๙ ๑๐๑ ๔๔.๓๐ 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑ ๔๖ ๐ ๓ ๔ ๑๑ ๙ ๘ ๙ ๒ ๑๙ ๔๑.๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 

นร.ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๒๒๖ ๐ ๓๐ ๙ ๓๔ ๗ ๗๐ ๒๖ ๕๐ ๑๔๖ ๖๔.๖๐ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร์  ๒๒๖ ๐ ๓๑ ๑๖ ๓๖ ๑๑ ๘๓ ๒๗ ๒๒ ๑๓๒ ๕๘.๔๑ 

การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๒ ๒๒๖ ๐ ๑ ๐ ๑ ๑๖ ๑๒๕ ๕๗ ๒๖ ๒๐๘ ๙๒.๐๔ 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ๒๒๖ ๐ ๑ ๑๓ ๒๙ ๓๐ ๕๖ ๖๐ ๓๗ ๑๕๓ ๖๗.๗๐ 

วรรณกรรมปัจจุบัน ๙๓ ๐ ๐ ๑ ๕ ๒๓ ๓๐ ๒๑ ๑๓ ๖๔ ๖๘.๘๒ 

สุขศึกษา ๒ ๒๒๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑๒ ๓๒ ๑๗๗ ๒๒๑ ๙๗.๗๙ 

วอลเลย์บอล ๒ ๒๒๖ ๐ ๐ ๐ ๑ ๘ ๓๖ ๖๔ ๑๑๗ ๒๑๗ ๙๖.๐๒ 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๙๓ ๐ ๒ ๑๒ ๑๕ ๕ ๒๐ ๑๗ ๒๒ ๕๙ ๖๓.๔๔ 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑๓๓ ๐ ๐ ๒ ๑ ๑๔ ๕๔ ๒๘ ๓๔ ๑๑๖ ๘๗.๒๒ 

ฟิสิกส์ ๑ ๑๓๓ ๐ ๑ ๓ ๑๙ ๒๐ ๕๗ ๑๕ ๑๘ ๙๐ ๖๗.๖๗ 

เคมี ๑ ๑๓๓ ๐ ๔ ๕ ๙ ๑๓ ๓๔ ๒๔ ๔๔ ๑๐๒ ๗๖.๖๙ 

ชีววิทยา ๑ ๑๓๓ ๐ ๐ ๕ ๒ ๖ ๒๓ ๓๔ ๖๓ ๑๒๐ ๙๐.๒๓ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ ๙๓ ๐ ๗ ๕ ๗ ๑๐ ๓๙ ๑๓ ๑๒ ๖๔ ๖๘.๘๒ 
ศิลปะพ้ืนฐาน ๒ ๒๒๖ ๐ ๐ ๑ ๒ ๒ ๙ ๔๑ ๑๗๑ ๒๒๑ ๙๗.๗๙ 

ศิลปะเพ่ิมเติม ๙๓ ๐ ๐ ๑ ๑ ๒ ๕ ๒๐ ๖๔ ๘๙ ๙๕.๗๐ 

หน้าที่พลเมือง ๑ ๒๒๖ ๐ ๐ ๐ ๒ ๙ ๒๒ ๕๐ ๑๔๓ ๒๑๕ ๙๕.๑๓ 

สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๒ ๒๒๖ ๐ ๐ ๑ ๘ ๓ ๗๗ ๗๙ ๕๘ ๒๑๔ ๙๔.๖๙ 

ศาสนาสากล ๒๒๖ ๐ ๑ ๕ ๑๕ ๗ ๔๑ ๗๖ ๘๑ ๑๙๘ ๘๗.๖๑ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๒๒๖ ๐ ๑๕ ๑๘ ๒๖ ๓๐ ๗๕ ๓๔ ๒๘ ๑๓๗ ๖๐.๖๒ 

ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๒๒๖ ๐ ๔๐ ๒๒ ๒๖ ๒๒ ๓๖ ๓๖ ๔๔ ๑๑๖ ๕๑.๓๓ 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๔๗ ๐ ๑๒ ๑๓ ๗ ๗ ๖ ๑ ๑ ๘ ๑๗.๐๒ 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ ๔๖ ๐ ๘ ๖ ๗ ๘ ๗ ๖ ๔ ๑๗ ๓๖.๙๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 

นร.ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๒๖๔ ๐ ๐ ๑๗ ๗๕ ๖๙ ๔๔ ๓๐ ๒๙ ๑๐๓ ๓๙.๐๒ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖ ๒๖๔ ๐ ๔๒ ๔๐ ๒๐ ๕ ๑๑๒ ๒๓ ๒๒ ๑๕๗ ๕๙.๔๗ 

การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๓ ๒๖๔ ๐ ๐ ๑ ๒๓ ๓๒ ๙๑ ๓๘ ๗๙ ๒๐๘ ๗๘.๗๙ 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ ๒๖๔ ๐ ๙ ๑๓ ๖๐ ๖ ๑๐๙ ๓๐ ๓๗ ๑๗๖ ๖๖.๖๗ 

การเขียน ๑ ๑๐๓ ๐ ๔ ๒ ๒ ๔ ๓ ๑๘ ๗๐ ๙๑ ๘๘.๓๕ 

สุขศึกษา ๓ ๒๖๔ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑๕ ๒๒ ๓๘ ๑๘๔ ๒๔๔ ๙๒.๔๒ 

เเบดมินตัน ๑ ๒๖๔ ๐ ๐ ๑ ๑ ๘ ๑๔ ๒๓ ๒๑๗ ๒๕๔ ๙๖.๒๑ 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑๐๓ ๐ ๑๔ ๕ ๕ ๖ ๒๙ ๒๐ ๒๔ ๗๓ ๗๐.๘๗ 

ฟิสิกส์ ๒ ๑๖๑ ๐ ๗ ๕ ๑๓ ๑๖ ๕๔ ๒๖ ๔๐ ๑๒๐ ๗๔.๕๓ 

เคมี ๒ ๑๖๑ ๐ ๓ ๑๑ ๑๕ ๒๘ ๒๗ ๒๓ ๕๔ ๑๐๔ ๖๔.๖๐ 

ชีววิทยา ๒ ๑๖๑ ๐ ๐ ๐ ๖ ๒๓ ๖๖ ๓๖ ๓๐ ๑๓๒ ๘๑.๙๙ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑๐๓ ๐ ๓ ๒ ๑๗ ๑๔ ๔๓ ๑๔ ๑๐ ๖๗ ๖๕.๐๕ 
ศิลปะพ้ืนฐาน ๓ ๒๖๔ ๐ ๑ ๐ ๒๓ ๖๖ ๖๐ ๓๙ ๗๕ ๑๗๔ ๖๕.๙๑ 

สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๓ ๒๖๔ ๐ ๐ ๘ ๒๘ ๓๒ ๑๐๕ ๔๖ ๔๕ ๑๙๖ ๗๔.๒๔ 

ประวัติศาสตร์ ๒ ๒๖๔ ๐ ๔ ๑๐ ๑๕ ๑๓ ๑๒๗ ๖๕ ๓๐ ๒๒๒ ๘๔.๐๙ 

ศาสนาเเละจริยธรรม ๒๖๔ ๐ ๐ ๐ ๖ ๑๗ ๔๙ ๕๐ ๑๔๒ ๒๔๑ ๙๑.๒๙ 

ภูมิศาสตร์ ๑๐๓ ๐ ๐ ๒ ๑๙ ๑๓ ๖๕ ๔ ๐ ๖๙ ๖๖.๙๙ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๒๖๔ ๐ ๒๗ ๒๘ ๔๑ ๘ ๑๑๓ ๓๐ ๑๗ ๑๖๐ ๖๐.๖๑ 

ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์ ๒๖๔ ๐ ๑๔ ๑๐ ๒๖ ๔๐ ๕๕ ๖๔ ๕๕ ๑๗๔ ๖๕.๙๑ 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๓ ๕๑ ๐ ๖ ๖ ๑๓ ๑๐ ๗ ๔ ๕ ๑๖ ๓๑.๓๗ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 

นร.ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๒๖๓ ๐  ๐ ๑ ๓๑ ๕๐ ๕๗ ๓๔ ๙๐ ๑๘๑ ๖๘.๘๒ 
เสริมทักษะคณิตศาสตร์  ๒๖๓ ๐ ๒๙ ๒๘ ๓๔ ๓ ๑๑๒ ๒๘ ๒๙ ๑๖๙ ๖๔.๒๖ 

การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๔ ๒๖๓ ๐  ๐ ๐  ๐  ๒๗ ๑๑๓ ๔๓ ๘๐ ๒๓๖ ๘๙.๗๓ 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๔ ๒๖๓ ๐ ๒ ๓ ๑๔ ๒๐ ๗๗ ๗๗ ๗๐ ๒๒๔ ๘๕.๑๗ 

การเขียน ๒ ๑๐๓ ๐ ๒ ๑๒ ๑๒ ๑๑ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๖๖ ๖๔.๐๘ 

สุขศึกษา ๔ ๒๖๓ ๐  ๐  ๐ ๒ ๘ ๑๙ ๔๐ ๑๙๔ ๒๕๓ ๙๖.๒๐ 
เเบดมินตัน ๒ ๒๖๓ ๐ ๐   ๐  ๐ ๑ ๓ ๙ ๒๕๐ ๒๖๒ ๙๙.๖๒ 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑๐๓ ๐ ๒๐ ๑ ๓ ๘ ๓๗ ๑๗ ๑๗ ๗๑ ๖๘.๙๓ 

ฟิสิกส์ ๓ ๑๖๐ ๐ ๓ ๒ ๑๔ ๑๘ ๔๗ ๓๖ ๔๐ ๑๒๓ ๗๖.๘๘ 

เคมี ๓ ๑๖๐ ๐ ๑ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๑ ๒๖ ๗๖ ๑๒๓ ๗๖.๘๘ 

ชีววิทยา ๓ ๑๖๐ ๐ ๒ ๒ ๒๑ ๓๐ ๔๑ ๓๑ ๓๓ ๑๐๕ ๖๕.๖๓ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑๐๓ ๐ ๑๔ ๒ ๘ ๑๐ ๒๘ ๑๕ ๒๖ ๖๙ ๖๖.๙๙ 
ศิลปะพ้ืนฐาน ๔ ๒๖๓ ๐  ๐ ๑ ๒ ๘ ๓๕ ๖๕ ๑๕๒ ๒๕๒ ๙๕.๘๒ 
หน้าที่พลเมือง ๒ ๒๖๓ ๐ ๑ ๑ ๒ ๗ ๒๖ ๘๐ ๑๔๖ ๒๕๒ ๙๕.๘๒ 

สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๔ ๒๖๓ ๐ ๓ ๖ ๑๔ ๔๖ ๗๘ ๖๘ ๔๘ ๑๙๔ ๗๓.๗๖ 

ประวัติศาสตร์ ๓ ๒๖๓ ๐ ๑ ๑๑ ๑ ๕ ๖๐ ๖๗ ๑๑๘ ๒๔๕ ๙๓.๑๖ 
การเงิน การคลัง การธนาคาร ๑๐๓ ๐ ๒ ๒ ๓๑ ๐  ๕๖ ๑๐ ๒ ๖๘ ๖๖.๐๒ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๒๖๓ ๐ ๒๖ ๑๕ ๔๘ ๑๒ ๙๗ ๓๔ ๓๑ ๑๖๒ ๖๑.๖๐ 
ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์  ๒๖๓ ๐ ๒๑ ๑๕ ๓๗ ๒๑ ๔๑ ๔๖ ๘๒ ๑๖๙ ๖๔.๒๖ 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๔ ๕๒ ๐ ๘ ๔ ๗ ๑๑ ๔ ๖ ๑๒ ๒๒ ๔๒.๓๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 

นร.ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๒๕๖ ๐ ๐ ๐ ๔๗ ๘๐ ๗๐ ๔๔ ๑๕ ๑๒๙ ๕๐.๓๙ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร์  ๒๕๖ ๐ ๑๙ ๑๙ ๒๗ ๑๖ ๑๒๒ ๒๗ ๒๖ ๑๗๕ ๖๘.๓๖ 

การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๕ ๒๕๖ ๐ ๐ ๐ ๑๑ ๑๕ ๗๑ ๓๗ ๑๒๒ ๒๓๐ ๘๙.๘๔ 

การงานอาชีพเพ่ิมเติม ๑๐๒ ๐ ๐ ๑ ๒ ๑๗ ๓๒ ๒๕ ๒๕ ๘๒ ๘๐.๓๙ 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ ๒๕๖ ๐ ๒๑ ๒๐ ๓๗ ๙ ๘๔ ๓๓ ๕๒ ๑๖๙ ๖๖.๐๒ 

หลักภาษาไทย ๑๐๒ ๐ ๘ ๑๖ ๑๘ ๑๓ ๒๘ ๑๖ ๓ ๔๗ ๔๖.๐๘ 

สุขศึกษา ๕ ๒๕๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๕๙ ๓๖ ๑๕๘ ๒๕๓ ๙๘.๘๓ 

กิจกรรมเข้าจังหวะ ๑ ๒๕๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๕๔ ๑๙๒ ๒๕๖ ๑๐๐.๐๐ 

ฟิสิกส์ ๔ ๑๕๔ ๐ ๒ ๓ ๑๒ ๓๐ ๕๐ ๒๖ ๓๑ ๑๐๗ ๖๙.๔๘ 

เคมี ๔ ๑๕๔ ๐ ๑ ๖ ๑๐ ๔๒ ๓๕ ๒๔ ๓๖ ๙๕ ๖๑.๖๙ 

ชีววิทยา ๔ ๑๕๔ ๐ ๐ ๔ ๑๖ ๒๐ ๗๗ ๒๓ ๑๔ ๑๑๔ ๗๔.๐๓ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑๐๒ ๐ ๐ ๒ ๑๔ ๑๒ ๒๙ ๒๘ ๑๗ ๗๔ ๗๒.๕๕ 
ศิลปะพ้ืนฐาน ๕ ๒๕๖ ๐ ๑ ๓ ๑๒ ๒๐ ๓๙ ๓๙ ๑๔๒ ๒๒๐ ๘๕.๙๔ 

ศิลปะเพ่ิมเติม ๑๐๒ ๐ ๑ ๒ ๙ ๑๒ ๑๕ ๑๕ ๔๘ ๗๘ ๗๖.๔๗ 

หน้าที่พลเมือง ๓ ๒๕๖ ๐ ๐ ๐ ๖ ๖ ๒๕ ๒๖ ๑๙๓ ๒๔๔ ๙๕.๓๑ 

สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๕ ๒๕๖ ๐ ๐ ๗ ๒๔ ๓๒ ๕๑ ๖๙ ๗๓ ๑๙๓ ๗๕.๓๙ 

ประวัติศาสตร์ ๔ ๒๕๖ ๐ ๑ ๗ ๒๓ ๒๕ ๖๖ ๕๓ ๘๑ ๒๐๐ ๗๘.๑๓ 

เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๑๐๒ ๐ ๑ ๑ ๔ ๔ ๑๔ ๑๙ ๕๙ ๙๒ ๙๐.๒๐ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๒๕๖ ๐ ๒๐ ๗ ๓๓ ๒๖ ๘๑ ๓๑ ๕๘ ๑๗๐ ๖๖.๔๑ 

ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์  ๒๕๖ ๐ ๑๘ ๒๗ ๔๓ ๑๐ ๑๑๓ ๔๐ ๕ ๑๕๘ ๖๑.๗๒ 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๕ ๕๐ ๐ ๙ ๙ ๗ ๒ ๑๓ ๘ ๒ ๒๓ ๔๖.๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 

นร.ท่ีได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
จ านวนท่ี
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๒๕๖ ๐  ๐   ๓๔ ๔๕ ๘๙ ๓๙ ๔๙ ๑๗๗ ๖๙.๑๔ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร์  ๒๕๖ ๐ ๑๙ ๑๔ ๒๖ ๑๙ ๙๓ ๔๒ ๔๓ ๑๗๘ ๖๙.๕๓ 

การงานอาชีพพ้ืนฐาน ๖ ๒๕๖ ๐  ๐  ๐ ๑๐ ๙ ๔๒ ๕๒ ๑๔๓ ๒๓๗ ๙๒.๕๘ 

การงานอาชีพเพ่ิมเติม ๑๐๒ ๐ ๕ ๓ ๒๑ ๒ ๓๕ ๒๐ ๑๖ ๗๑ ๖๙.๖๑ 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๖ ๒๕๖ ๐ ๑๔ ๒๐ ๒๑ ๑๙ ๘๑ ๓๘ ๖๓ ๑๘๒ ๗๑.๐๙ 

ประวัติวรรณคดี ๑๐๒ ๐ ๑๕ ๕ ๘ ๘ ๑๖ ๑๖ ๓๔ ๖๖ ๖๔.๗๑ 

สุขศึกษา ๖ ๒๕๖ ๐ ๐  ๐  ๐  ๐  ๑ ๘ ๒๔๗ ๒๕๖ ๑๐๐.๐๐ 

กิจกรรมเข้าจังหวะ ๒ ๒๕๖ ๐ ๐   ๐ ๐  ๐   ๐ ๕ ๒๕๑ ๒๕๖ ๑๐๐.๐๐ 

ฟิสิกส์ ๕ ๑๕๔ ๐ ๑  ๐ ๓๖ ๔ ๘๓ ๑๙ ๑๑ ๑๑๓ ๗๓.๓๘ 

เคมี ๕ ๑๕๔ ๐ ๐   ๐ ๖ ๖๔ ๔๘ ๒๑ ๑๕ ๘๔ ๕๔.๕๕ 

ชีววิทยา ๕ ๑๕๔ ๐ ๙ ๗ ๑๘ ๑๘ ๔๒ ๓๒ ๒๘ ๑๐๒ ๖๖.๒๓ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑๐๒ ๐ ๑๑ ๔ ๓ ๕ ๒๘ ๒๙ ๒๒ ๗๙ ๗๗.๔๕ 
ศิลปะเพ่ิมเติม ๑๐๒ ๐ ๐  ๐  ๖ ๑๔ ๓๓ ๑๘ ๓๑ ๘๒ ๘๐.๓๙ 

หน้าที่พลเมือง ๔ ๒๕๖ ๐ ๓ ๒ ๔ ๑๘ ๒๕ ๔๔ ๑๖๐ ๒๒๙ ๘๙.๔๕ 

สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ๖ ๒๕๖ ๐ ๔ ๗ ๑๔ ๒๘ ๕๗ ๗๘ ๖๘ ๒๐๓ ๗๙.๓๐ 

ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ๒๕๖ ๐ ๕ ๑ ๕ ๑๕ ๒๖ ๔๔ ๑๖๐ ๒๓๐ ๘๙.๘๔ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๒๕๖ ๐ ๑๑ ๑๕ ๒๓ ๓๒ ๘๖ ๔๑ ๔๘ ๑๗๕ ๖๘.๓๖ 

ภาษาอังกฤษกับไวยากรณ์๑๓ ๒๕๖ ๐ ๑๒ ๑๔ ๓๔ ๓๓ ๗๘ ๕๒ ๓๓ ๑๖๓ ๖๓.๖๗ 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๖ ๕๐ ๐ ๕ ๐  ๙ ๑ ๒๓ ๑๐ ๒ ๓๕ ๗๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระวิชา 
จ้านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ้านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย 373 65.56 11.87 0.00 38.61 61.39 
สังคมศึกษา 373 61.47 13.65 0.00 49.60 50.40 
ภาษาอังกฤษ 373 57.27 19.96 0.54 54.96 44.50 
คณิตศาสตร์ 373 55.43 21.09 4.82 56.84 38.34 
วิทยาศาสตร์ 373 51.73 13.24 2.68 79.09 18.23 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระวิชา 
จ้านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ้านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย 381 55.29 11.42 0.00 53.02 46.98 
สังคมศึกษา 381 57.78 11.16 0.26 57.74 41.99 
ภาษาอังกฤษ 381 42.39 15.23 2.36 82.15 15.49 
คณิตศาสตร์ 381 38.92 17.61 3.67 77.43 18.90 
วิทยาศาสตร์ 381 41.63 9.36 2.36 95.28 2.36 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระวิชา 
จ้านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ้านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย ๒๕๖ ๕๓.๘๒ ๑๕.๕๑ ๒.๓๔ ๕๙.๗๗ ๓๗.๘๙ 
สังคมศึกษา ๒๕๖ ๓๗.๒๘ ๘.๑๙ ๑๒.๑๑ ๘๗.๑๑ ๐.๗๘ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕๖ ๓๒.๗๑ ๑๓.๗๑ ๓.๑๓ ๘๘.๒๘ ๕.๕๙ 
คณิตศาสตร์ ๒๕๖ ๒๗.๕๓ ๑๔.๑๐ ๕.๘๖ ๘๗.๘๙ ๖.๒๕ 
วิทยาศาสตร์ ๒๕๖ ๓๒.๒๘ ๘.๓๐ ๙.๓๘ ๘๙.๔๕ ๑.๑๗ 

หมายเหตุ  

๑. จ้านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ค่าสถิติ    

    ระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 

๒. จ้านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   

     ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

  ๑. ปรับปรุง ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 0.00 – 1.00 

  ๒. พอใช้ ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง    1.50 – 2.50 

  ๓. ดี ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง         3.00 – 4.๐๐ 



 

 

   ๔.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ้านวน นร.

ทั้งหมด 

จ้านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๗๘ ๑๔๘ ๒๓๐ - - 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙๒ ๒๑๑ ๑๘๑ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๓๑ ๑๘๒ ๒๔๙ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔๓๑ ๒๗๓ ๑๕๘ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๑๐ ๒๗๓ ๑๓๗ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๗๗ ๒๗๕ ๑๐๒ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๗๑ ๒๙๗ ๗๔ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙๘ ๓๖๑ ๓๖ ๑ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๘๑ ๓๓๗ ๓๘ ๖ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๒๖ ๑๔๓ ๘๓ - - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๖๓ ๑๖๙ ๙๔ - - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๕๖ ๒๐๙ ๔๕ ๒ - 

รวม ๔,๓๑๔ ๒,๘๗๘ ๑,๔๒๗ ๙ - 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๖๖.๗๑ ๓๓.๐๘ ๐.๒๑ - 
 

   ๔.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   
 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๗๘ ๑๔ ๓๓๖ ๒๘ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙๒ ๑๑ ๓๒๒ ๕๙ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๓๑ ๒๒ ๓๙๓ ๑๖ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔๓๑ ๒๒ ๔๐๙ ๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๑๐ ๗๒ ๓๓๓ ๕ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๗๗ ๒๙ ๓๒๓ ๒๕ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๗๑ ๗ ๓๔๑ ๒๓ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙๘ ๑๓ ๓๐๓ ๘๒ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๘๑ ๒๖ ๒๕๗ ๙๘ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๒๖ ๑ ๑๘๕ ๔๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๖๓ ๔ ๒๑๘ ๔๑ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๕๖ ๒ ๒๐๑ ๕๓ - 

รวม ๔,๓๑๔ ๒๒๓ ๓,๖๒๑ ๔๗๐ - 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๕.๑๗ ๘๓.๙๔ ๑๐.๘๙ - 
 



 

 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๗๘ ๑๔ ๓๓๖ ๒๘ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙๒ ๑๑ ๓๒๒ ๕๙ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๓๑ ๒๒ ๓๙๓ ๑๖ - 

รวม ๑,๒๐๑ ๔๗ ๑๐๕๑ ๑๐๓ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๓.๙๑ ๘๗.๕๑ ๘.๕๘ - 
อยู่ในเกณฑ์ดี  ๙๑.๔๒ 

 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔๓๑ ๒๒ ๔๐๙ ๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๑๐ ๗๒ ๓๓๓ ๕ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๗๗ ๒๙ ๓๒๓ ๒๕ - 
รวม ๑,๒๑๘ ๑๒๓ ๑๐๖๕ ๓๐ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐.๑๐ ๘๗.๔๔ ๒.๔๖ - 

อยู่ในเกณฑ์ดี  ๙๗.๕๔ 
 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๗๑ ๗ ๓๔๑ ๒๓ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙๘ ๑๓ ๓๐๓ ๘๒ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๘๑ ๒๖ ๒๕๗ ๙๘ - 

รวม ๑,๑๕๐ ๔๖ ๙๐๑ ๒๐๓ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๔.๐๐ ๗๘.๓๕ ๑๗.๖๕ - 
อยู่ในเกณฑ์ดี  ๘๒.๓๕ 

 

 
 
 



 

 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๒๖ ๑ ๑๘๕ ๔๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๖๓ ๔ ๒๑๘ ๔๑ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๕๖ ๒ ๒๐๑ ๕๓ - 
รวม ๗๔๕ ๗ ๖๐๔ ๑๓๔ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๐.๙๔ ๘๑.๐๗ ๑๗.๙๙ - 

อยู่ในเกณฑ์ดี  ๘๒.๐๑ 
 

 
สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ -๓ ๑,๒๐๑ ๔๗ ๑,๐๕๑ ๑๐๓ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ ๑,๒๑๘ ๑๒๓ ๑,๐๖๕ ๓๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ๑,๑๕๐ ๔๖ ๙๐๑ ๒๐๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ๗๔๕ ๗ ๖๐๔ ๑๓๔ ๐ 
รวม ๔,๓๑๔ ๒๒๓ ๓,๖๒๑ ๔๗๐ ๐ 

ค่าเฉลี่ย ๑๐๐ ๕.๑๗ ๘๓.๙๔ ๑๐.๘๙ ๐ 
อยู่ในเกณฑ์ดี  ๘๙.๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    ๔.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ้านวน นร.

ทั้งหมด 

จ้านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๗๘ ๓๗๘ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙๒ ๓๙๒ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๓๑ ๔๓๑ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔๓๑ ๔๓๑ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๑๐ ๔๑๐ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๗๗ ๓๗๗ - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๗๑ ๓๗๑ - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙๘ ๓๙๘ - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๘๑ ๓๘๑ - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๒๖ ๒๒๖ - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๖๓ ๒๖๓ - 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๕๖ ๒๕๖ - 

รวม ๔,๓๑๔ ๔,๓๑๔ - 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - 
    

๔.๗ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕  ด้าน  
  จากการรวบรวมผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียนในทุกระดับชั้น  มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน
ทั้งหมด ๔,๓๑๔ คน ทั้ง ๕ ด้าน  ดังนี้ 
 ๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีความสามารถในการสื่อสาร ดีเยี่ยม ร้อยละ ๕๔.๕๒  ดี 
ร้อยละ ๔๔.๙๗   และผ่าน ร้อยละ ๐.๕๑ 
ดังนั้นจะความสามารถในการสื่อสารผ่านเกณฑ์ดี ร้อยละ ๙๙.๔๙ 
 ๒) ด้านความสามารถในการคิด 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีความสามารถในการคิด  ดีเยี่ยม ร้อยละ ๔๙.๗๗  ดี 
ร้อยละ ๔๙.๗๒    และผ่าน ร้อยละ ๐.๕๑ 
ดังนั้นจะความสามารถในการคิด  ผ่านเกณฑ์ดี ร้อยละ ๙๙.๔๙ 
 ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  ดีเยี่ยม ร้อยละ ๕๐.๑๙    
ดี ร้อยละ ๔๘.๙๘    และผ่าน ร้อยละ ๐.๘๓ 
ดังนั้นจะความสามารถในการแก้ปัญหา  ผ่านเกณฑ์ดี ร้อยละ ๙๙.๑๗ 
 ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ดีเยี่ยม ร้อยละ 
๕๗.๖๓   ดี ร้อยละ ๔๒.๐๐  และผ่าน ร้อยละ ๐.๓๗ 
ดังนั้นจะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ผ่านเกณฑ์ดี ร้อยละ ๙๙.๖๓ 
 ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ดีเยี่ยม ร้อยละ 
๖๐.๙๔  ดี ร้อยละ ๓๘.๙๐  และผ่าน ร้อยละ ๐.๑๖ 
ดังนั้นจะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ผ่านเกณฑ์ดี ร้อยละ ๙๙.๘๔ 



 

 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ ปีการศึกษา 255๙ 
 

ช้ัน จ านวนเต็ม 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
ป.๑ 378 143 235 0 121 257 0 94 284 0 157 221 0 134 244 0 
ป.๒ 392 158 234 0 151 241 0 186 206 0 213 179 0 205 187 0 
ป.๓ 431 161                                                                                                      270 0 98 333 0 99 332 0 169 262 0 118 313 0 
ป.๔ 431 186 242 3 145 284 2 160 271 0 183 248 0 181 250 0 

ป.๕ 410 206 204 0 191 219 0 216 193 1 210 200 0 232 178 0 
ป.๖ 377 223 154 0 208 169 0 211 166 0 222 155 0 283 94 0 
ม.๑ 371 220 151 0 196 175 0 184 187 0 222 149 0 251 120 0 
ม.๒ 398 266 129 3 268 126 4 273 120 5 303 88 7 323 75 0 
ม.๓ 381 287 85 9 268 101 12 285 69 27 298 76 7 321 54 6 
ม.๔ 226 141 84 1 137 88 1 122 104 0 138 87 1 159 67 0 
ม.๕ 263 179 82 2 181 82 0 158 104 1 177 86 0 209 54 0 
ม.๖ 256 182 70 4 183 70 3 177 77 2 194 61 1 213 42 1 
รวม 4,314 2352 1940 22 2147 2145 22 2165 2113 36 2486 1812 16 2629 1678 7 

ร้อยละ  54.52 44.97 0.51 49.77 49.72 0.51 50.19 48.98 0.83 57.63 42.00 0.37 60.94 38.90 0.16 
เกณฑด์ีร้อยละ 99.49 99.49 99.17 99.63 99.84 
 
ค่าเกณฑ์ดรี้อยละ  99.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

๑. สรุปผลการด าเนินการในภาพรวม 
      ๑.๑  จุดเด่นของสถานศึกษา  (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพิ่มเติมได้) 

จุดเด่นของสถานศึกษา 
   ด้านคร ู
   จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
   ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
   สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
   รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
   วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
   ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
   จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
   ดูแล เอาใจใส่  ผู้เรียนทั่วถึง 
   น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ 
   พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
   มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
   มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
    มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
   มีความตั้งใจและมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ ขยัน อดทน เสียสละ 
   มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
   เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้เรียน 
   พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
   มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 
  ด้านผู้บริหาร 
    มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
   มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
   ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
   มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร 
   ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 
   ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ๑.๑  จุดเด่นของสถานศึกษา (ต่อ) 
จุดเด่นของสถานศึกษา 

ด้านผู้บริหาร (ต่อ) 
   มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค ์
   มีคุณธรรม จริยธรรม 
   มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
   สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
   ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
   ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 
   บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอ านาจ 
   บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   มีความเป็นประชาธิปไตย 
   ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ด้านผู้เรียน 

   ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
   มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 
   มีจิตใจเอ้ืออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู 
   มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ 
   มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
   ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ประหยัด 
   ทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะที่ดี 
   มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
   สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
   เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
   มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการท างาน 
   มีทักษะการวิเคราะห์/การสื่อความ 
   มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม/ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้/ท างานเป็นทีม 
   กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๑  จุดเด่นของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

จุดเด่นของสถานศึกษา 
ด้านผู้เรียน (ต่อ) 

   มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ์ 
   มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 
ด้านสถานศึกษา 
   ระบบการบริหารจัดการดี//พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
   การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
   จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
    เปิดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น 
   มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 
   มีบริการรถรับส่งผู้เรียน 
   มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
   มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
   ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
   ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
   ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 
   ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 
   ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
   การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน 
   น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
   ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
   จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
   จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
   ส่งเสริมทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
   มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ 
    เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
   มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
   มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
    ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดเด่นของสถานศึกษา 
ด้านสถานศึกษา (ต่อ) 

   วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
   มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
   จัดหลักสูตรท้องถิ่น 
   มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
   มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
   มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
   มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 
   ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อ LAN และ มี LCD Projector ทุกห้องเรียน 
   อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๒ จุดควรพัฒนา (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพิ่มเติมได้) 
 

จุดควรพัฒนา 
ด้านคร ู

    การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง  
    การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
    พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการสอน ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ใช้วิธสีอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค ์
    ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม่ 
    สอน/แนะน า เรื่องของบาป บุญ คุณ โทษ 
   สอนให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเสริมสุขภาพ 
    พัฒนาบันทึกหลังการสอนและน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน 
    น าผลการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติจริง 
    จัดมุมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง 
   เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
   การผลิตสื่อการเรียนการสอนเอง 
    การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียน เพ่ือน ผู้ปกครอง/ตามสภาพจริง/ประเมินผล 
       การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล 
    การท าวิจัยในชั้นเรียน 
   จัดหาครูที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนผู้เรียน 
    จัดครูให้ตรงสาขาวิชา 
    ความรู้เข้าใจหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
   ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/สื่อการสอน 
    ความรู้ด้านเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาต่อ 
    พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
   ปลูกฝังให้ครูรักงาน ลดการเข้า-ออกของครู 
    ไม่มีการเตรียมอุปกรณ์การสอน 
    ไม่ถนัดในการจัดท าเอกสารต่าง ๆ 
   ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนใช้เอง 
ด้านผู้บริหาร 

   น าการประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนในการบริหารจัดการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๒  จุดควรพัฒนา (ต่อ) 
 

จุดควรพัฒนา 
ด้านผู้บริหาร 

   จรรยาบรรณ/คุณธรรม จริยธรรม 
    จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
    การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
   บุคลากรมีจ านวนน้อย/การจัดหาบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
    ประสบการณ์ในการบริหารงาน 
    ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบ/รูปแบบที่ชัดเจน 
   พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
    การสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู/ยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี 
    บุคลากรและผู้บริหารขาดความเข้าใจในการปฏิรูปการศึกษา 
    การบริหารแบบมีส่วนร่วม/ให้บุคลากรมีส่วนในการบริหารด้วย 
   การน าข้อมูลและผลการประเมินใช้ตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน 
ด้านผู้เรียน 

   จิตส านึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การช่วยเหลือตนเอง 
   ผู้เรียนมุ่งแข่งขันสูงฉายภาพความเห็นแก่ตัว 
   ฝึกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ 
   ควรมีความรักสถานศึกษา 
  ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  รู้จักคุณค่าอาหาร/ลักษณะนิสัยที่ดี/ ถูกสุขลักษณะ  สะอาด 
   ส่วนสูง น้ าหนัก ไม่ได้มาตรฐาน 
   การรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต/ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
   ทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต/ส ารวจ/เชื่อมโยง 
   การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   ความกล้าในการแสดงออก 
   ความอดทน อดกลั้น/ท างานจนส าเร็จ 
  พัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มสาระ 
  การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ 
  พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๒  จุดควรพัฒนา (ต่อ) 
 

จุดควรพัฒนา 
ด้านผู้เรียน  (ต่อ) 

  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/อาชีพ/ 
      คอมพิวเตอร์ 
ด้านสถานศึกษา 
   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   มีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
   มีรถรับส่งผู้เรียน 
   พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
   การประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน 
  พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 
   จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน/ธรรมนูญ/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/นิเทศ 
  การตรวจสอบภายใน 
   จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
   การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินงานของโรงเรียน 
   การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/คร ู
   การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ 
  การเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ 
  การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค/์แก้ปัญหา/ตัดสินใจ 
   การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
  การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
   ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
   พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
   การประเมินพัฒนาการเตรียมความพร้อม 
   ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจหลักสูตรการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
  ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ 
   จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้ 
   ให้มีวิทยากรท้องถิ่น/ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดควรพัฒนา 
ด้านสถานศึกษา  (ต่อ) 

   จัดให้มีศูนย์วิทยาการที่ส่งเสริมองค์ความรู้ 
   ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณของโรงเรียนให้มีความสะอาด/ปลอดภัย 
    พัฒนาสื่อการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาต่างๆ 
    ห้องสมุดท่ีทันสมัย/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้ผู้เรียนศึกษา 
        ค้นคว้า 

 
๑.๓  แนวทางการพัฒนาในอนาคต (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพิ่มเติมได้) 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ด้านคร ู

   การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ 
   ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
   ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย 
    จัดกิจกรรม/ชมรม ตามความสนใจของผู้เรียน 
    จัดท าแผนการเรียนทางภาษาท่ีหลากหลาย 
    จัดนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Mastery Learning ในวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชัน้ที่ 1 
    น าวิถีพุทธมาฝึกสมาธิให้ผู้เรียน 
    ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณา   
       การ/เน้นการสอนบทบาทสมมติ 
   ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ิมความหลากหลายในการเรียนรู้ 
   พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ 
  พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การด ารงชีวิต/การใช้ชีวิตประจ าวัน 
  ส่งเสริมด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
   ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
   ส่งเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู 
   ส่งเสริมการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดท าแผนการสอน 
   ประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลมาใช้ 
   พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ด้านคร ู (ต่อ) 

    รายงานการพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ 
    วางแผนให้ครูท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
    ครูได้รับการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   มีคุณธรรม จริยธรรม 
  มีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน  
   มีจ านวนครูเพียงพอกับผู้เรียน 
  จัดหาครูต่างชาติมาสอนภาษาต่างประเทศโดยตรง 

 
๑.๓  แนวทางการพัฒนาในอนาคต (ต่อ) 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ด้านผู้บริหาร 

   ความเป็นผู้น า ความสามารถในการบริหารจัดการ 
   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารและด าเนินการอย่างมีระบบ 
   มีการวางระบบและระเบียนส าหรับการบริหารงานอย่างเหมาะสม 
   ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
  จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 
   การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
  ให้บุคลากรมีส่วนร่วม/มีความเข้าใจ ในการบริหารงาน 
  ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม 
ด้านผู้เรียน 

  ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกจิตส านึก ให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
   จัดท าบันทึกความดี 
  ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี รู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
  รู้พิษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด 
  ปลูกจิตส านึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมท่ีดี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๓  แนวทางการพัฒนาในอนาคต (ต่อ) 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ด้านผู้เรียน (ต่อ) 
   มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ จิตส านึกท่ีดี 
  รักความเป็นไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบร้อย/มีมารยาท 
   รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 
  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรือร้น 
  การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน/พ่ึงพาตนเองได้ 
   ฝึกความเป็นผู้น า/ผู้ตาม 
    ฝึกกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
    ฝึกกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
    ส่งเสริมความรัก สามัคค ี
   การออกก าลังกาย 
   จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา  พฤติกรรม บุคลิกภาพ และศักยภาพของผู้เรียน 
    การท าโครงงาน 
    เข้าค่ายภาษาอังกฤษ/วิชาการ/ผู้เรียนเก่ง/ค่ายอ่ืนๆ 
    จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านมิติสัมพันธ์ 
   พัฒนาทักษะการพูด/อ่าน/เขียน 
   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้ 
   สังเคราะห์ วิเคราะห์ อธิบายเหตุการณ์ ได้ 
   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี 
   สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการให้มากขึ้น 
   ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนบน  
       Learning Space ในวิชาต่าง ๆ 
    ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
    พัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา/ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามความถนัด สนใจ 
ด้านสถานศึกษา 

    จัดท าโครงสร้างการบริหารชัดเจน /แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาสถานศึกษา/ธรรมนูญสถานศึกษา/ 
        แผนภูมิองค์กร/โครงสร้างการบริหาร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๓  แนวทางการพัฒนาในอนาคต (ต่อ) 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ด้านสถานศึกษา (ต่อ) 
    วางแผนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
    วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
    สร้างผู้ปริวรรตเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้บริหาร 
   การบริหารโครงการ กิจกรรมที่มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
    ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อน/ระหว่าง/หลัง การด าเนินงาน 
    น าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร 
    มีการติดตามการประเมิน/ตรวจสอบ/นิเทศ 
   พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
    น าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
    น าชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
    มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/ครู 
    จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให้ทั่วถึง 
    ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา 
   ส่งเสริมด้านจิตสาธารณะ 
    ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    น านวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
   พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
    ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
    น าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพผู้เรียน 
    จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 
   พัฒนาครู/สนับสนุนใช้สื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
   ส่งเสริมการรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน/สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 
    พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/จัดหาหนังสือ/สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
    เพ่ิมพ้ืนที่ปฏิบัติงานส าหรับกลุ่มสาระท่ีเน้นการปฏิบัติ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ด้านสถานศึกษา (ต่อ) 
    ปรับปรุงอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม ไม่ให้ทรุดโทรม 
   ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
๑.๔   ความต้องการและความช่วยเหลือ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพิ่มเติมได้) 
 

ความต้องการความช่วยเหลือ 
ด้านคร ู

    ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
    ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวัดผล ประเมินผล 
    ความช านาญด้านการจัดการศึกษา 
    ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้อง 
   การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
   เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ให้ครูเข้ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสาร งานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
     การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
    ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
     ครูไม่จบปริญญาตรี/ไม่ตรงสาขาที่สอน 
    ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม 
     การส่งเสริมให้ครูเรียนสูงขึ้น 
ด้านผู้บริหาร 
   การแนะน าแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการที่ดี 
   ส่งเสริมให้ความรู้/อบรมให้แก่ผู้บริหาร 
   การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
   สวัสดิการบุคลากร 
    การลดหย่อนภาษี 
    ทุนการศึกษา 
ด้านผู้เรียน 
    อาหารกลางวัน 
    อาหารเสริม 
   การฝึกฝนด้านการคิด 
    ความกล้าแสดงออก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๔   ความต้องการและความช่วยเหลือ (ต่อ) 
 

ความต้องการความช่วยเหลือ 
ด้านผู้เรียน  (ต่อ) 
   การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กท่ีพัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น 
    การช่วยเหลือผู้อื่น/ความมีน้ าใจ 
   ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ/ใช้ของอย่างมีคุณค่า/ประหยัด 
   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
   เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ 
    ให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรู้นอกห้องเรียน 
ด้านสถานศึกษา   
   การจัดระบบนิเทศ การติดตามผลการสอนของครู 
    การขาดบุคลากรที่มีความรู้ตรงตามวิชาที่สอน/ฝ่ายสนับสนุนการสอน 
    การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
    ให้ผู้รู้มีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 
   วิทยากรที่ให้ความรู้ ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ 
   ค าแนะน าจาก สมศ. ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ 
    ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
   ให้ชุมชนเข้ามาให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   การให้ค าปรึกษา แนะน า/นิเทศ 
   ข่าวสารทางการศึกษา 
   การประชาสัมพันธ์การอบรม เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทางโรงเรียน 
    การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
    การส่งเสริมทางด้านกีฬา/อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ 
   งบประมาณ 
   จัดแหล่งเรียนรู้ส าหรับชมุชน 
   ทุนการศึกษา/กองทุนผู้เรียน 
   กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม 
   สื่อการเรียนการสอน/เทคโนโลย/ีหนังสือค้นคว้า 
   จัดหาต าราเรียนที่เหมาะสมแก่การค้นคว้าและมีเพียงพอ 
   จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๒. ตรวจสุขภาพและตรวจชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงเด็กทุกคนอย่างสม่ าเสมอ 
๓. ส่งเสริมการจัดอาหารกลางวันให้ครบ ๕ หมู่ และดูแลเด็กนักเรียนในการดื่มนม การออกก าลังกาย 
    อย่างต่อเนื่อง 
๔. ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออกและส่งเสริมการร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และการ 
    เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง 
๕. ส่งเสริมให้เด็กได้ออกไปท ากิจกรรมแข่งขันนอกสถานที่เพ่ิมมากข้ึน 
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการด าเนิน 
    ชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนให้มีความสุข 
๗. ส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
๘. ส่งเสริมพัฒนาครูทุกระดับชั้นให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษา 
    ปฐมวัยให้ลึกซ้ึงมากขึ้น 
๙. ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กอยู่ตลอดเวลารวมทั้งมีการวิเคราะห์ผลงานเด็กเป็นรายบุคคลและราย 
    กลุ่มน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
    อย่างต่อเนื่อง 
๑๐. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้จัดกิจกรรมเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการสอน 
      ให้กับบุคลากร 
๑๑. ส่งเสริมให้ครูทุกระดับชั้นได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอในการเรียนรู้การจัดการศึกษาใหม่ๆ 
๑๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัยมากขึ้น 
๑๓. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษาเพ่ือจะได้ร่วมกันพัฒนาการท างานอย่างเป็นระบบ 
๑๔. ส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทั้ง 
      ภายในและนอกสถานศึกษา 
๑๕. ส่งเสริมผู้เรียนในการเข้าร่วมแข่งขันทางด้านศิลปะและกีฬาตามสถานที่ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
      ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๑๖. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามาจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กเพ่ิมขึ้น 
๑๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนในทุกระดับชั้น 
๑๘. ส่งเสริมการปลูกพืชที่แปลงเกษตรให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับพ้ืนที่แปลงสาธิต 
๑๙. ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกฝังเรื่อง    
      คุณธรรม จริยธรรม ตามวัยของผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        จุดควรพัฒนา 
 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยของโรคอ้วน และโรคเบาหวานในเด็ก 
 ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม 
 ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นโทษของยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม นักเรียนไม่เข้าไปทดลองเสพหรือยุ่ง 
             เกี่ยวกับสิ่งเสพติด และไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา 
 ๔. ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและ 
             ศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ 
 ๕. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนประหยัด มีจิตอาสา 
 ๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
             ให้มากยิ่งขึ้นในทุกๆ ปีการศึกษา และใช้วินัยเชิงบวกสอดแทรกไปทุกกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนมี 
     คุณธรรมในตนเองและจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ๗. พัฒนาอบรมส่งเสริมให้นักเรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๘ ประการ เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
     ควบคู่กันไปอย่างเป็นองค์รวม เน้นหลักการให้ผู้เรียนได้คิดเป็น นั่นคือโรงเรียนต้องเน้นความเป็น 
     กัลยาณมิตร ทั้งจากผู้บริหารและครูผู้สอน 
 ๘. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีการสื่อสารสืบค้นและ 
     น าเสนอข้อมูล 
 ๙. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม 
     เพ่ิงค้นคว้าหาความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
 ๑๐.ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองในด้านการสรุปความคิด และการสื่อสารด้วยวิธีการเขียนให้ 
      มากขึ้น โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๑.โรงเรียนลาซาล มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
      พร้อมทั้งมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้อย่างชัดเจน สร้างความสนใจให้ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
      โดยใช้การะบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย การใช้แบบฝึกทักษะที่มีความหลากหลาย อีกท้ังส่งเสริม 
   ในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถด้านการอ่าน  
      คิดวิเคราะห์และเขียน มีผลการทดสอบระดับชาติ  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้พร้อมทั้งมีการ 
      สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นการปลูกฝังผู้เรียน เป็นคนดี และคนเก่งของสังคม และเพ่ือ 
      น าไปสู่การปรับปรุงการคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงกว่า มาตรฐานทางการศึกษา 
      จึงได้มุ่งเน้น เป็นพิเศษในสาระท่ีต้องปรับปรุง จากผลการทดสอบ O-NET ดังนี้ 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีสาระที่ควรปรับปรุง 
   - 
  วิชา คณิตศาสตร์ 
  สาระที่ ๒ การวัด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีสาระท่ีควรปรับปรุงดังนี้ 
   วิชาภาษาไทย  
   สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
    มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
   วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
    มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารง
รักษาไว้ซึ้ง  การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์  
    มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน 
   สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์ 
    มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรที ่ มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ
ด ารงชีวิต อย่างมีดุลยภาพ 
   วิชา ภาษาอังกฤษ 
   สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
    มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
    มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
และการเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
   วิชา วิทยาศาสตร์ 
   สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร 
    มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
    มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
   สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ 
    มาตรฐาน ว ๗.๒ เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและ
    ทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์สื่อสารสิ่ง ที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
    มาตรฐาน ว.๖.๑ ข้าในกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
    กระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
   สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที ่
    มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิส่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 
  ๑๒ โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดความชอบของคนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้
เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รักการท างาน และส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
   ๑. ส่งเสริมสนับสนุนและนิเทศครูให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรอย่างถูกต้อง เข้าใจเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิธีการการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสนองตอบ
ความแตกต่างระหว่าง และพัฒนาการทางสติปัญญา การใช้สื่อเทคโนโลยีและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้ การวัด ประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน การให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียน การ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง และติดตามการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูอย่างต่อเนื่องทุกระดับสายงาน โดยปรับเปลี่ยนการ
มุ่งเน้นให้เกิดการท างานเป็นทีมการรับผิดชอบร่วมกันและการเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ครูทุกคนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ปัญหาและช่วยเหลือกันและกันมากขึ้น เปิดโอกาสให้ครูน าเสนอความต้องการ
และจะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
   ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูให้มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู อบรม
สัมมนา ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจจิตตารมณ์คณะลาซาลและน าคุณธรรม ๑๒ ของท่านนักบุญยวง เดอ ลาซาล 
มาใช้เป็นแบบอย่างท่ีดีใน การด าเนินชีวิต สร้างความตระหนักในการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ปฏิบัติตนให้มี
ความศรัทธาใน ศาสนา สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและน าเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
กุศลเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะและการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
   ๓. ให้การสนับสนุนและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกฝ่ายด้วยความเป็น
ธรรม เปิดโอกาสให้บุคลากรได้น าเสนอความคิดหรือความต้องการในรูปแบบหลากหลายและจัดให้ตามสภาพ
ความเป็นไปได้อย่างเหมาะสม ให้การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการท าเสนอผลงานเพ่ือของรับรางวัลจาก
หน่วยงานนอกสถานศึกษาด้วยความยุติธรรมโดย เปิดโอกาสให้น าเสนอชื่อตนเองหรือชื่อของเพ่ือนร่วมงานให้
ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นตัวเลือกอย่างเหมาะสมในการขอรับรางวัง โล่ เกียรติบัตรหรือเข็มเชิดชูเกียรติ ฯลฯ จาก
หน่วยงานนอกสถานศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 
   ๔. ส่งเสริมให้ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน 
   ๕. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมจัดการศึกษา 
   ๖. มีการส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เพ่ือร่วมพัฒนาโรงเรียน 
   ๗. สถานศึกษาก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละโรงเรียนมี 

การประชาสัมพันธ์พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพื่อน าไปพัฒนาโรงเรียนของตน 
   ๘. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองระดมความคิดในการน่วมกันสอนและจัดท าผลิตภัณฑ์ให้โรงเรียน โดยมา
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติในรูปของผลิตภัณฑ์โอทอป เป็นต้น 
   ๙. สถานศึกษาควรมีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี การศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตาม การ
ใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
   ๑๐. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างถูกต้องพร้อมทั้งมีการ
นิเทศก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร 
   ๑๑. ควรจัดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่นน าความรู้แลก เปลี่ยนหรือมา
ถ่ายทอดให้กับนักเรียน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ๑๒. มีการวางแผนให้มีการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความร่มรื่นน่าอยู่ น่าเรียนรู้ 
และมคีวามปลอดภัยซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี 
   ๑๓. ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
   ๑๔. ส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   ๑๕. ส่งเสริมการจัดสื่อเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อการให้บริการ แก่นักเรียน 
   ๑๖. ส่งเสริมการพัฒนาระยะเวลาในการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละมาตรฐานให้เสร็จ 
ก่อนเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
   ๑๗. คณะกรรมการควรเขียนรายงาน SAR เพ่ือน าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด ให้เสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
   ๑๘. ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันประชุมเพ่ือก าหนดการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาลงนามเห็นชอบ 
   ๑๙. ส่งเสริมการท า SWOT ขอบงทุกมาตรฐาน เพ่ือหาจุดเด่น จุดด้อย ในการท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีอย่าง ต่อเนื่อง 
   ๒๐. ควรมีรายงานผลสัมฤทธิ์ทุกมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ลงในวารสาร เพ่ือเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
   ๒๑. ควรจัดตั้งคณะกรรมการพิสูจน์อักษรก่อนพิมพ์งานของฝ่ายต่างๆ 
   ๒๒. จากการจัดเก็บรวมรวมผลการทดสอบระดับชาติพบว่า ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
สูงกว่า คะแนนระดับประเทศเมื่อจ าแนกตามราบวิชาทุกวิชา และควรจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าในระดับจังหวัด
และสังกัดด้วย 
   ๒๓. จากการจัดเก็บรวมรวมผลการท าข้อสอบระดับชาติพบว่า 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
      ระดับประเทศ เมื่อจ าแนกตามาตรฐานการเรียนรู้ได้แก่ 
     - คณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค ๒.๒ 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
      ระดับประเทศ เมื่อจ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้แก่ 
     - ภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ 
     - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ส ๒.๒ 
       มาตรฐาน ส ๕.๒ 
       มาตรฐาน ส ๓.๑ 
     - ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน ต ๔.๒ 
     - วิทยาศาสตร์ มาตรฐาน ว ๓.๑ 
       มาตรฐาน ว ๓.๒ 
       มาตรฐาน ว ๔.๑ 
       มาตรฐาน ว ๖.๑ 
       มาตรฐาน ว ๗.๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ดังนั้นจึงควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการ
ทดสอบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
 
 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ๑. สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในการ
ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   ๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษาอีกท้ังการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้เพ่ือเป็นประสบการณ์ตรงกับนักเรียน 
  
 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   ๑. ส่งเสริมอบรมปลูกฝังให้นักเรียนเข้าในความหมายวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน  
   ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อนักเรียนจะได้น าประสบการณ์ที่
ได้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   ๓. สนับสนุนให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
   ๑. ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนในด้านการคิดวิเคราะห์ ควรรู้ถึง
ประโยชน์และ ผลที่ได้รับจากากรเรียนการสอนในด้านการคิดวิเคราะห์ เพ่ือน าไปพัฒนาทักษะความรู้ของผู้เรียน
ให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน 
   ๒. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียนในด้านการเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนในระดับที่ดีขึ้นไป 
   ๓. ความร่วมมือในการปฏิบัติตนและร่วมกิจกรรมกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
  
 มาตรฐานเพิ่มเติมของสถานศึกษา 
   ๑. ครูสอนค าสอนควรได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านการสอนค าสอนอย่างต่อเนื่องและศึกษาความรู้
ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
   ๒. ครูและนักเรียนคาทอลิกควรมีเวลาในการฟื้นฟูจิตใจ ความเชื่อ ความศรัทธาในวันเวลาที่เหมาะสม 
เพ่ือเป็นการใช้ชีวิตฝ่ายจิต ความเงียบ การสวดภวานาและชีวิตปมูคณะอย่างจริงจัง 
   ๓. การเชิญฆราวาส นักบวช พระสงฆ์ มาเป็นวิทยากรเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศและจัดกิจกรรมใน
    กระบวนการทักษะของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน 
   ๔. ส่งเสริมและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนให้ขึ้น ไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับชุมชน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ๕. งานประชุมต่างๆที่ต้องการให้ผู้ปกครอง สังคมได้รับทราบ เช่น งานประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนควร
จัดการประชุมในรูปแบบ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นรายห้องเรียนเ พ่ือครูและผู้ปกครองได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิด เห็นร่วมมือกันแก้ปัญหาทั้งทางด้านการเรียน และความประพฤติ อีกทั้งผู้ปกครองกับ
ผู้ปกครองจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือกันในการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะหรือให้แนวทางใน
การพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษากับทางโรงเรียน 
   ๖. งานกิจกรรมต่างๆควรน าข้อมูลที่ได้จาการประเมินผลโครงการ งาน กิจกรรม มาสรุปเพ่ือน ามา
เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือความสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง บ้าน โรงเรียน และ
ชุมชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน กิจกรรมที่จัดขึ้นควรต้องมีผู้ปกครองและชุมชนมามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน หรือมาร่วมงานเพ่อเป็นการให้ทุกภาคส่วนได้มีการร่วมมือในการท างานร่วมกัน 
   ๗. ควรมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนให้สังคมได้ทราบความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียน
โดยผ่านเว็บไซต์ อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ควรมีการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมโยง 
ในการติดต่อสื่อสาร เช่นมีบริการถามตอบข้อมูลที่ควรรับทราบหรือเรื่องอ่ืนๆที่ทางโรงเรียนต้องการแจ้งให้ทราบ 
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่เฉพาะส าหรับให้ข้อมูลต่างๆเก่ียวกับทางโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 
   ๘. ส่งเสริมการน าข้อมูลจากการท าระบบคัดกรองนักเรียน (SDQ) มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง  
   ๙. ส่งเสริมการน าเสนอข้อมูลการรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในขั้นอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
   ๑๐. ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตในเมตตา รู้จักการเสียสละและข่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 
   ๑๑. ส่งเสริมให้ครูแนะแนวได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันต่างๆเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะการ
แนะแนวและน าความรู้มาประยุกต์ใข้กับนักเรียนอย่างเหมาะสม 
   ๑๒. สนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการงานธุรการ - การเงิน
ทีท่ันสมัย 
   ๑๓. ส่งเสริมการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาของฝ่าย 
   ๑๔. พัฒนางานบริการของฝ่ายให้มีความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
   ๑๕. พัฒนาสายระบบอินเตอร์เน็ตและจุดกระจายสัญญาณ Wifi ให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน
และมีความเสถียร 
 
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓ แผนพัฒนาสถานศึกษา (จากแผนงานฝ่าย) 
 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาประกอบด้วยแผนงานฝ่าย ๖ ฝ่าย กับ ๕ แผนงาน 
 ๑. ฝ่ายบริการ-แนะแนว 
 ๒. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 ๓. ฝ่ายวิชาการ 
 ๔. ฝ่ายบุคลากร 
 ๕. ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 ๖. ฝ่ายส านักอธิการ 
  - ฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
  - ฝ่ายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  - ฝ่ายอภิบาล 
  - ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 
  จากการประเมินโครงการ/กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๙ สามารถ สรุปแนวทางการพัฒนาการศึกษาใน 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้คือ 
  ๓.๑  แผนงานฝ่ายบริการ-แนะแนว 
   ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยของโรคอ้วน และโรคเบาหวานในเด็ก 
   ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
   ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นโทษของยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม นักเรียนไม่เข้าไปทดลองเสพ
หรือยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และไม่ใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหา 
   ๔. ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
และศักยภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ ตามความถนัด 
   ๕. ส่งเสริมการน าข้อมูลจากท าระบบคัดกรองนักเรียน (SDQ) มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง 
   ๖. ส่งเสริมการน าเสนอข้อมูลเรื่องการรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในขั้นอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
   ๗. ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตใจเมตตา รู้จักการเสียสละ และช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 
   ๘. ส่งเสริมให้ครูแนะแนวได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะการ 
แนะแนวและน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับนักเรียนอย่างเหมาะสม 
  ๓.๒  แผนงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
   ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนประหยัด มีจิตอาสา  
   ๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ให้มากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ปีการศึกษาและใช้วินัยเชิงบวกสอดแทรกไปทุกกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณธรรมในตนเอง และการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ๓. พัฒนาอบรมส่งเสริมให้นักเรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๘ ประการ เน้นทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติควบคู่กันไปอย่างเป็นองค์รวม เน้นหลักการให้ผู้เรียนได้คิดเป็น นั่นคือโรงเรียนต้องเน้นความเป็น
กัลยาณมิตร ทั้งจากผู้บริหารและครูผู้สอน 
   ๔. อบรมปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจความหมายวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน 
   ๕. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อนักเรียนจะได้น าประสบการณ์
ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
   ๖. สนับสนุนให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
  ๓.๓  ฝ่ายวิชาการ 
   ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารสืบค้น
และน าเสนอข้อมูล 
   ๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งต าถาม
เพ่ือ ค้นคว้าหาความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
   ๓. สงเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองในด้านการสรุปความคิด และการสื่อสารด้วยวิธีการเขียนให้มาก
ขึ้นโดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   ๔. โรงเรียนลาซาล มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
พร้อมทั้งมีการกระตุ้นผู้เรียนให้มีการเรียนรู้อย่างชัดเจน สร้างความสนในให้ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย การใช้แบบฝึกทักษะที่มีความหลากหลาย อีกทั้งส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นการปลูกฝังผู้เรียน 
เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม และเพ่ือน าไปสู่ การปรับปรุง คุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง
กว่ามาตรฐานทางการศึกษา จึงได้มุ่ง เน้น เป็นพิเศษ ใน  
สาระที่ต้อง ปรับปรุง จากผลการทดสอบ O-NET ดังนี้ 
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีสาระที่ควรปรับปรุงดังนี้ 
         - 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีสาระที่ควรปรับปรุงดังนี้ 
    วิชา คณิตสาสตร์ 
    สาระที่ ๒ การวัด 
     มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเก่ียวกับการวัด 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีสาระที่ควรปรับปรุงดังนี้ 
    วิชา ภาษาไทย 
    สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
     มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  
    วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
     มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์ 
     มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด
การ สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
    สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์ 
     มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
    วิชา ภาษาอังกฤษ  
    สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์ กับชุมชนและโลก 
     มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
     มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
    วิชา วิทยาศาสตร์  
    สาระที่ ๓ สาระสมบัติของสาร 
     มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ ของสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
     มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด
     สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    สาระที่ ๗ ดาราสาสตร์ และอวกาศ  
     มาตรฐาน ว ๗.๒ เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
การเกษตร และการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ง ที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
    สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
     มาตรฐาน ว ๖.๑ เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์
ของ กระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการ  
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 
   ๕. โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดความชอบของตนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้
เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รักการท างาน และการส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นต่อไป 
   ๖. สถานศึกษาควรมีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี การศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตาม การ
ใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
   ๗. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างถูกต้องพร้อมทั้งมีการ
นิเทศก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร 
   ๘. ควรจัดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่นน าความรู้แลกเปลี่ยนหรือมาถ่ายทอด
ให้กับนักเรียน 
   ๙. สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในการ
ค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   ๑๐. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษาอีกท้ัง
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้เพื่อเป็นประสบการณ์ตรงกับนักเรียน 
   ๑๑.ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนในด้านการคิดวิเคราะห์ ควรรู้ถึง
ประโยชน์และ ผลที่ได้รับจากการเรียนการสอนในด้านการคิดวิเคราะห์ เพ่ือน าไปพัฒนาทักษะความรู้ของผู้เรียน
ให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน 
   ๑๒. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียนในด้านการเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนในระดับดีขึ้นไป 
   ๑๓. ความร่วมมือในการปฏิบัติตนและร่วมกิจกรรมกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
   ๑๔. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันคิดค้นคว้าวัตกรรมใหม่ๆในการเผยแพร่ความรู้
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู่ระดับชุมชนและในระดับโรงเรียนมีการฝึกระดับบุคลากร
และนักเรียนในการด าเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๔ แผนงานฝ่ายบุคลากร 
    ๑. ส่งเสริมสนับสนุนและนิเทศครูให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรอย่างถูกต้อง เข้าใจเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิธีการการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สนองตอบ
ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาการทางสติปัญญา การใช้สื่อเทคโนโลยีและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้การวัดประเมินผล ด้วยวิธีการหลากหลายที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน การให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียน การ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ได้รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง และติดตามการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูอย่างต่อเนื่องทุกระดับสายงาน โดย ปรับเปลี่ยนการ
มุ่งเน้นให้เกิดการท างานเป็นทีมการรับผิดชอบร่วมกันและการเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ครูทุกคนใน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ได้ร่วมกันวางแนวทางการแก้ปัญหาและช่วยเหลือกันและกันมากข้ึน เปิดโอกาสให้ครูน าเสนอความ
ต้องการและจะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูให้มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
อบรมสัมมนา ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจจิตตารมณ์คณะลาซาลและน าคุณธรรม ๑๒ ประการของท่าน      
นักบุญยอห์น แบปติสท์ เดอ ลาซาล มาใช้เป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต สร้างความตระหนักในการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กร ปฏิบัติตนให้มีความศรัทธาในศาสนา สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
และน าเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะกุศล เพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะและการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
    ๓. ให้การสนับสนุนและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกฝ่ายด้วยความเป็น
ธรรมเปิดโอกาสให้บุคลากรได้น าเสนอความคิดหรือความต้องการในรูปแบบหลากหลายและจัดให้ตามสภาพ
ความเป็นไปได้อย่างเหมาะสม ให้การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการน า เสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัลจาก
หน่วยงานนอกสถานศึกษาด้วยความยุติธรรมโดยเปิดโอกาสให้น าเสนอชื่อตนเองหรือชื่อของเพ่ือนร่วมงานให้
ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นตัวเลือกอย่างเหมาะสมในการขอรับรางวัล โล่ เกียรติบัตรหรือเข็มเชิดชูเกียรติ ฯลฯ จาก
หน่วยงานนอกสถานศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 
  ๓.๕ แผนงานฝ่ายบริหารการจัดการ 
    ๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน 
    ๒. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
    ๓. มีการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียน 
    ๔. สถานศึกษาก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละโรงเรียนมี
การประชุมพบปะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์กับเพ่ือนน าไปพัฒนาโรงเรียนของตน 
    ๕. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองระดมความคิดในการร่วมกันสอนและจัดท าผลิตภัณฑ์ให้โรงเรียน โดยมา
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติในรูปของผลิตภัณฑ์โอทอป เป็นต้น 
  ๓.๖ แผนงานฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 
    ๑. ส่งเสริมการวางแผนให้มีการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความร่มรื่นน่าอยู่  
น่าเรียนรู้และมีความปลอดภัยซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี 
    ๒. ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
    ๓. ส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    ๔. ส่งเสริมการจัดสื่อเทคโนโลยีที่เพียงพอแก่การให้บริการ แก่นักเรียน 
  ๓.๗ แผนงานฝ่ายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ๑. ส่งเสริมการพัฒนาระยะเวลาในการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแต่ล่ะมาตรฐานให้
เสร็จก่อนเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
    ๒. คณะกรรมการควรเขียนรายงาน SAR เพ่ือน าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด ให้เสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
    ๓. ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันประชุมเพ่ือก าหนดการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาลงนามเห็นชอบ 
    ๔. ส่งเสริมการท า SOWT ของทุกมาตรฐาน เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย ในการท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ๕. ควรมีการรายงานผลสัมฤทธิ์ทุกมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ลงในวารสาร เพ่ือเป็นการเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน 
    ๖. ควรจัดตั้งคณะกรรมการพิสูจน์อักษรก่อนพิมพ์งานของฝ่ายต่างๆ 
    ๗. จากการจัดเก็บรวมรวมผลการทดสอบระดับชาติพบว่า ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนสูงกว่าคะแนนระดับประเทศเมื่อจ าแนกตามรายวิชาทุกวิชา และควรจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าในระดับ
จังหวัดและสังกัดด้วย 
    ๘. จากการจัดเก็บรวมรวมผลการท าข้อสอบระดับชาติพบว่า 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
     ระดับประเทศ เมื่อจ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้แก่ 
     - คณิตศาสตร์    มาตรฐาน ค ๒.๒ 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
     ระดับประเทศ เมื่อจ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้แก่ 
     - ภาษาไทย    มาตรฐาน ท ๔.๑ 
     - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ส ๒.๒ 
          มาตรฐาน ส ๕.๒ 
          มาตรฐาน ส ๓.๑ 
     - ภาษาอังกฤษ    มาตรฐาน ต ๔.๒ 
     - วิทยาศาสตร์    มาตรฐาน ว ๓.๑ 
          มาตรฐาน ว ๓.๒ 
          มาตรฐาน ว ๔.๑ 
          มาตรฐาน ว ๖.๑ 
          มาตรฐาน ว ๗.๒ 
    ดังนั้นจึงควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการ
ทดสอบ การจัดการเรียนการสอนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๘ แผนงานฝ่ายอภิบาล 
    ๑. ส่งเสริมให้ครูสอนค าสอนควรได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านการสอนค าสอนอย่างต่อเนื่องและ
ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
    ๒. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนคาทอลิกมีเวลาในการฟ้ืนฟูจิตใจ ความเชื่อ ความศรัทธาในวันเวลาที่
    เหมาะสม เพ่ือเป็นการใช้ชีวิตฝ่ายจิต ความเงียบ การสวดภาวนาและชีวิตหมู่คณะอย่างจริงจัง 
    ๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้วยการเชิญฆราวาส นักบวช พระสงค์ มาเป็นวิทยากรเพ่ือเสริมสร้าง
    บรรยากาศและจัดกิจกรรมในกระบวนการทักษะของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน 
  ๓.๙ แผนงานฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 
    จากการประเมินผลการด าเนินโครงการกิจกรรมในภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่าโรงเรียน 
ผู้ปกครอง  ชุมชนและสังคมต่างให้ความร่วมมือ และมีความสัมพันธ์ที่ดีในการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกันแต่เพ่ือให้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ความสัมพันธ์และความร่วมมือในการร่วมท ากิจกรรมต่างระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สังคม มคีวามมั่นคง ยั่งยืน และมีแนวความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนควรมีการปรับปรุงพัฒนาในการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
    ๑. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครอง สังคมได้รับทราบเช่น งานประชุมผู้ปกครอง โรงเรียน
ควร จัดการประชุมในรูปแบบ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นรายห้องเรียนเพ่ือครูและผู้ปกครองได้
ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมมือกันแก้ปัญหาทั้งทางด้านการเรียน และความประพฤติ อีกทั้งผู้ปกครอง
กับผู้ปกครองจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือกันในการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ หรือให้แนวทาง
ในการพัฒนาการบริหารการจักการศึกษากับทางโรงเรียน 
    ๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆและน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลโครงการ งาน กิจกรรม มา
สรุปเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือความสร้างความเข้าใจที่ ตรงกันระหว่าง บ้าน 
โรงเรียนและชุมชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน กิจกรรมที่จัดขั้นควรต้องมีผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือมาร่วมงานเพื่อเป็นการให้ทุกภาคส่วนได้มีการร่วมมือในการท างานร่วมกัน 
    ๓. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนให้สังคมได้ทราบความเคลื่อนไหวของทาง
โรงเรียน โดยผ่านทางเว็บไซต์ อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ควรมีการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ใน
การ เชื่อมโยง ในการติดต่อสื่อสาร เช่นมีบริการถามตอบข้อมูลที่ควรรับทราบหรือเรื่ องอ่ืนๆที่ทางโรงเรียน
ต้องการแจ้งให้ทราบอย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่เฉพาะส าหรับข้อมูลต่างๆที่ เกี่ยวกับทางโรงเรียนได้
อย่างถูกต้อง 
  ๓.๑๐ แผนงานฝ่ายธุรการ-การเงิน 
    ๑. สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการงานธุรการ - 
การเงินทีท่ันสมัย 
    ๒. ส่งเสริมการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาของฝ่าย 
    ๓. พัฒนางานบริการของฝ่ายให้มีความพึงพอในแก้ผู้ใช้บริการ 
    ๔. พัฒนาสายระบบอินเตอร์เน็ตและจุดกระจายสัญญาณ Wifi ให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน
และมีความเสถียร                                                                                                                             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต/ความต้องการและการช่วยเหลือจากรัฐ 
  
  ด้านคร ู
   ๑. ให้ครูเข้ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสาร งานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
   ๒. เอกสารคู่มือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๓. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวัดผล ประเมินผล 
   ๔. ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม 
   ๕. ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
   ๖. ความช านาญด้านการจัดการศึกษา 
   ๗. การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
   
 ด้านผู้บริหาร  
   ๑. การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กที่พัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น 
   ๒. ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ/ใช้ของอย่างมีคุณค่า/ประหยัด 
   ๓. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ 
   ๔. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
    
 ด้านผู้เรียน 
   ๑. ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ/ใช้ของอย่างมีคุณค่า/ประหยัด 
   ๒. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
   ๓. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ 
   
 ด้านสถานศึกษา 
   ๑. การจัดระบบนิเทศ การติดตามผลการสอนของครู 
   ๒. วิทยากรที่ให้ความรู้ ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการสอน 
   ๓. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
   ๔. เปิดโอกาสให้ชุมขนเข้ามาส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๕. การประชาสัมพันธ์การอบรม เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทางเรียน 
   ๖. ค าแนะน าจาก สมศ. ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ 
   ๗. ข่าวสารทางการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๘. การให้ค าปรึกษา แนะน า/นิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รอข้อมูล วันที่ 10 มิถุนายน 2560 
สรุปผลการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 

จ านวนนักเรียนเต็ม       ๒๖๑    คน 
ยื่นคะแนน  Admission    ๒๐๖    คน 
ไม่ยื่นคะแนนสอบ         ๕๕    คน 

ชั้น 
จ านวน

นักเรียนเต็ม 
นักเรียนยื่นคะแนน 

นักเรียนไม่ยื่น
คะแนน 

นักเรียนสอบได้ของรัฐ 
สอบได้ 

คิดเป็นร้อยละ 

ม.๖/๑ ๕๕ ๕๒ ๓ ๔๙  
= ๗๖.๘๖ ม.๖/๒ ๕๔ ๔๒ ๑๒            ๓๓      ๑๐๓ 

ม.๖/๓ ๕๔ ๔๐ ๑๔ ๒๑ 

ม.๖/๔ ๕๒ ๓๗ ๑๕ ๒๓ ๖๒.๑๖ 

ม.๖/๕ ๔๖ ๓๕ ๑๑ ๒๗ ๗๗.๑๔ 

รวม ๒๖๑ ๒๐๖ ๕๕ ๑๕๓ ๗๔.๒๗ 

 
นักเรียนที่ยื่นคะแนนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ   จ านวน ๑๕๓ คน  คิดเป็นร้อยละ   

- สายวิทย์ – คณิต คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๖ 
- สายศิลป์ – ค านวณ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๖ 
- สายศิลป์ – ภาษา  คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๔ 

สรุปนักเรียนชั้นมัธยมปีท่ี ๖ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
จ านวนเต็ม  ๒๖๑   คน 

๑. ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ     ๑๕๓   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๕๘.๖๒ 
๒. ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเปิด        ๗    คน  คิดเป็นร้อยละ   ๒.๖๘ 
๓. ศึกษาต่อต่างประเทศ       -    คน   คิดเป็นร้อยละ   - 
๔. ได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร      ๗      คน   คิดเป็นร้อยละ   

- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)       ๓    คน 
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ          ๑     คน 
- มหาวิทยาลัยรังสิต         ๓     คน 

๕. ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน   ๙๗     คน   คิดเป็นร้อยละ  ๓๗.๑๖ 
 
สรุป ภาพรวมทั้งหมด 
 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๖  ๒๖๑ คน 
 ยื่นคะแนน Admissions  ๒๐๖ คน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ไม่ยื่นคะแนน       ๕๕ คน 
 สอบได้    ๑๕๓ คน 
 คิดเป็นสอบได้ร้อยละ  ๗๔.๒๗ 
 

สรุปการเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้น ม.๖   ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
สถาบันรัฐบาล 

ล าดับที่ สถาบัน จ านวนผู้เข้าศึกษาต่อ(คน) 
๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๕ 
๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ๒๑ 
๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๑๑ 
๔ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ๑๖ 
๕ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ๘ 
๖ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ๙ 
๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ๕ 
๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ๖ 
๙ พยาบาลกองทัพบก   ๑ 

๑๐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ๒ 
๑๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๒ 
๑๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ๑๑ 
๑๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ๑ 
๑๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ๑ 
๑๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ๓ 
๑๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ๑ 
๑๗ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ๑ 
๑๘ มหาวิทยาลัยบูรพา  ๑๗ 
๑๙ มหาวิทยาลัยพะเยา  ๒ 
๒๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ๔ 
๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ๘ 
๒๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ๕ 
๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ๓ 
๒๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ๑ 
๒๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา  ๑ 
๒๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ล าดับที่ สถาบัน จ านวนผู้เข้าศึกษาต่อ(คน) 

๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ๑ 
๒๘ สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  ๑ 

 รวม ๑๕๓ 
 
 

สถาบันเอกชน(สอบชิงทุน) 
ล าดับที่ สถาบัน จ านวนผู้เข้าศึกษาต่อ(คน) 

๑ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ๓ 
๒ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๑ 
๓ มหาวิทยาลัยรังสิต ๓ 

รวม ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




