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 บทท่ี ๑  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
    ๑.๑  ชื่อโรงเรียน ลัมแบรต์พิชญาลัย ที่ตั้งเลขที่  ๒๒๒/๔  หมู่ที่  ๑    ต าบลนายายอาม    อ าเภอ 
นายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทร ๐-๓๙๓๗-๑๒๖๒    
โทรสาร  ๐-๓๙๓๗-๑๔๑๔   e-mail : admin@lambert.ac.th   website :  www.lambert.ac.th 
    ๑.๒  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  
     ๑.๓  เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
     ๑.๔  เนื้อท่ี  ๗๗  ไร่  ๓ งาน  ๑๘.๑ ตารางวา   
     ๑.๕  เขตพ้ืนที่บริการอ าเภอนายายอาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ 
     ๑.๖  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย  นับเป็นโรงเรียนล าดับที่ ๗  ของคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี     
ถือก าเนิดขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ  ๒๐๐  ปี    การก่อตั้งคณะรักกางเขน แห่ง  จันทบุรี (ค.ศ. ๑๘๓๐–
๒๐๐๓)  เพ่ือเป็นอนุสรณ์ สถานแด่พระสังฆราช เปโตร ลัมแบรต์   เดอ ลาม็อต ผู้สถาปนาภคินี 
คณะรักกางเขน  แห่ง จันทบุรี   และเพ่ือเป็นเกียรติแด่ท่าน  โรงเรียนจึงใช้ ชื่อตามนามของท่านว่า “โรงเรียน 
ลัมแบรต์พิชญาลัย” ณ บริเวณท่ีตั้งโรงเรียนปัจจุบัน   บนเนื้อที่  ๗๗ ไร่  ๓  งาน  ๑๘.๑ ตารางวา    มีประตู 
ทางเข้าและทางออกทางด้านทิศตะวันตก    จรดถนนนายายอาม –  แก่งหางแมว 
              โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย  เป็นโรงเรียนในสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในเครือคณะ
รักกางเขน  แห่ง จันทบุรี ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๑ เป็นโรงเรียนสหศึกษาและเป็น
โรงเรียนประเภทสามัญศึกษา  มาตรา ๑๕(๑)  รับนักเรียนชาย – หญิง อายุระหว่าง ๒ - ๑๖ ปี  ตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษา – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้
จ านวน ๓๙  ห้องเรียน ไม่เกิน ๑,๘๕๐ คน 
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แผนที่โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 

 

 
 
 
 
 
 

ผู้รับใบอนุญาต – ผู้จัดการ 

มหาธิการิณี และคณะที่ปรึกษา คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี 

คณะกรรมการบริหารการศึกษาของคณะฯ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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- งานวางแผน 
    อัตราก าลัง 
- งานสรรหาและแต่งตัง้ 
- งานทะเบียนประวัติ   
    และบ าเหน็จ 
   ความชอบ 
- งานระเบียบวินัย 
- งานพัฒนาและ 
   เสริมสร้างบุคลากร 

- งานอนามัยและ 
   งานโภชนาการ 
-  งานสภานักเรียน 
- งานแนะแนวและ 
   ทนุการศึกษา 
- งานกิจกรรมนกัเรียน 
- งานสัมพนัธ์ชมุชน 
 

- งานนโยบายแผนงานและ 
   ประกนัคุณภาพ 

- งานวิจยัและพฒันา 
- งานเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
- งานพฒันาอาคารสถานท่ี 

- โครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม 
   บทบาทของสถานศึกษา 
- งานจราจรและรักษาความปลอดภยั 

- งานปลูกฝังคุณธรรม 
  จริยธรรม 
- งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
- งานระบบดูแลช่วยเหลอื 
   นกัเรียน 
- งานด้านศาสนาและ 
  การอภิบาลแพร่ธรรม 
- งานอัตลักษณโ์รงเรียน 
 

- งานบรกิารและ     
    พัฒนา หลักสตูร 
- งานส่งเสริม 
    นวัตกรรม 
   เทคโนโลยี 
- งานกลุ่มสาระการ 
    เรียนรู ้
- งานกิจกรรมพัฒนา 
    ผู้เรียน 
- งานนเิทศภายใน 
- งานแหล่งเรียนรู ้
   ภายใน 
  โรงเรียน 
- งานทะเบียนวดัผล 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

และคณะกรรมการ 

- งานการเงินและบัญช ี
- งานธรุการ-สารบัญ 
- งานพัสดุ ครุภัณฑ์ 
- งานตอ้นรับและ 
    บรกิาร 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานนโยบายเรียนฟรี  
    ๑๕ ปี 
- งานสหกรณร์้านค้า 

ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและอภิบาล 

และคณะกรรมการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
และคณะกรรมการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบุคลากร 

และคณะกรรมการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายธุรการ 

และคณะกรรมการ 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
และคณะกรรมการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
และคณะกรรมการ 

- งานนโยบายแผนงาน    
   และประกันคุณภาพ 
- งานวจิัยและพัฒนา 
- งานเครือข่ายข้อมูล    
    สารสนเทศ 
- งานพัฒนาอาคาร 
    สถานที ่
- โครงการพเิศษเพื่อ 
   ส่งเสริมบทบาทของ  
    สถานศึกษา 
- งานจราจรและรกัษา 
   ความปลอดภัย 
- แผนบริหารความเสี่ยง 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
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     ๑.๗  ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 
           ปรัชญา  (Philosophy) 

       โรงเรียนก าหนดปรัชญาว่า “ คุณธรรมน าการศึกษา  เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม”  และ 
           โรงเรียนได้ให้ความหมายของค าในปรัชญา   ไว้ดังนี้  
 คุณธรรม  หมายถึง  คุณความดี  จิตใจที่ดี  การประพฤติท่ีดี เป็นคนดีของสังคมทุกระดับ 
 การศึกษา หมายถึง  การแสวงหาวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและ 
           สังคมโดยส่วนรวม 
 พัฒนา  หมายถึง   การท าให้ดีขึ้นจากท่ีเป็นอยู่ 
 สังคม  หมายถึง  ทุกสถาบันในประเทศไทย  เริ่มจากสถาบันครอบครัวจนถึงสถาบัน 
                                           รัฐอันเป็นองค์ประกอบของชาติไทย  
           วิสัยทัศน์ (Vision)   

  โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย    มุ่งมั่นสร้างคนดีมีคุณธรรม    ตามแบบอย่างพระสังฆราช  
           ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้คุณค่าภูมิปัญญาไทย  
    รักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ  มีทักษะทางด้านวิชาการ  และการใช้ภาษาต่างประเทศ 
  ในการสื่อสารสามารถด ารงชีวิต อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

     
          พันธกิจ (Mission)    

๑. ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบุคลากรครูและผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
๒. พัฒนาและอภิบาลผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา วัฒนธรรมอันดี

งาม และตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  โดยยึดพระสังฆราชลัมแบรต์   เดอ  ลา ม็อต 
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการใช้ภาต่างประเทศ 

พร้อมสู่ประชาคมอาเชียน (AFTA) 
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ พัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ 
๕. พัฒนาบุคลากรครูปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล ระดมทรัพยากรให้เกิด 

การมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็นตามกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติ 

๗. พัฒนาบุคลากรตามในหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๘. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๙. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
๑๐. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ  

ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางให้การบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา 
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น และโครงการพิเศษ 
๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการดูแลเอาใจใส่ และได้ฝึกฝน

พัฒนาทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม 
         เป้าหมาย (Goals ) 
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๑. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาคงวามรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ 

 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจ 
 แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ 
 และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๗. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๘. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๙. คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง   ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 

 ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๑๐. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 อย่างรอบด้าน 
๑๑. สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 

 เต็มศักยภาพ 
๑๒. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
๑๓. สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์   ปรัชญา    และจุดเน้นที่ก าหนด 
๑๕. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 
 
 
๑.๘  เอกลักษณ์ของโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 
  โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ก าหนดเอกลักษณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน คือ 
       คุณธรรมน าการศึกษา  เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
 
๑.๙ อัตลักษณ์ของโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 
  โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ก าหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ  วินัยดี  ศึกษาเยี่ยม   
     เปี่ยมคุณธรรมให้ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยมี งาน / โครงการ / กิจกรรม และพัฒนาให้ผู้เรียน  
     มีความรัก – เมตตา  ซื่อสัตย์ และมีภูมิคุ้มกัน 
       
 
 



 

๖ 
 

๑.๑๐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมายท่ี ๑ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
ส่งเสริมและสนับสนุนผูเ้รียนมีสุขภาวะ ๑.มสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ - ผู้เรียนมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ที่ดีและมสีุนทรยีภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพ 
 ๒. มีน้ าหนักส่วนสูงและมสีมรรถภาพทาง ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีน้ าหนักส่วนสูง 
 กายตามเกณฑม์าตรฐาน ทางกายตามเกณฑ์กรมอนามัย 
 ๓. ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโ้ทษ กระทรวงสาธารณสุข ปลอดจากปญัหา 
 และหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อ ทางเพศ ยาเสพตดิ และสิ่งมอมเมา  
 ความรุนแรง โรคภัย อุบตัิเหตุและปัญหา มีความเข้าใจตนเอง พัฒนาและปรับปรุง 
 ทางเพศ ตนเองสม่ าเสมอ มคีวามสามารถในการ 
 ๔. เห็นคณุค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้า สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่แสดง 
 กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม พฤติกรรมทีส่่งผลเสยีต่อผู้อื่น เข้าร่วม 
 ๕. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกยีรติผู้อื่น กิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร ดา้น 
 ๖. สรา้งผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ 
 ด้านศิลปะ/ดนตร/ีนาฎศลิป/์กีฬา  
 นันทนาการ ตามจินตนาการ  

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายท่ี ๒ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน ผู้เรยีนมี ๑. มีคณุลักษณะพี่พีงประสงค์ตาม -ผู้เรียนมีความสุภาพนอบน้อม โอบอ้อม 

คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง หลักสตูร อารี ช่วยเหลือผู้อื่น ซื่อสัตยส์ุจรติ  
ประสงค ์ ๒. เอื้ออาทรผู้อื่นและกตญัญูกตเวทีต่อผู้ม ี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มุ่งมานะ 

 พระคุณ ในการเรียน ดูแลรักษาสถานท่ีสิ่งของ 
 ๓. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว อยู่อย่าง 
 แตกต่าง พอเพียง ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ 
 ๔.ตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ์และ ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 พัฒนาสิ่งแวดล้อม อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
  เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้าร่วม 
  กิจกรรมต่างศาสนาและวัฒนธรรม  
  ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา 
  สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายท่ี ๓ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนมีทักษะ ๑.มีนสิัยรักการอ่านและแสวงหา - ผู้เรียนมีการบันทึกการเรียนรู้อยา่ง 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด สม่ าเสมอจากการอ่านและใช้เทคโนโลย ี
รักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว สารสนเทศ มีทักษะในการอ่าน ฟงั พูด 



 

๗ 
 

อย่างต่อเนื่อง ๒.มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา 
 เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา ความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ผ่านประสบการณ ์
 ความรู้เพิ่มเติม ตรงรวมกับผู้อื่น  
 ๓.เรยีนรูร้่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลีย่น  
 ความคิดเห็นเพือ่การเรียนรู้ระหวา่งกัน  
 ๔. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู ้  
 และน าเสนอผลงาน  

เป้าหมายท่ี ๔ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนม ี ๑.สรุปความคดิจากเรื่องที่อ่านฟัง และด ู -ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความ 
ความสามารถในการคดิอย่างเป็น และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน สามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดใน 
ระบบคิดสรา้งสรรค์ตดัสินใจ ตามความคิดของตนเอง หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แก้ปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. น าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ สามารถน าเสนอวิธ ี
 หรือวิธีการของตนเอง คิด วิธีแก้ปัญหา โดยใช้ภาษาพูดหรือ 
 ๓.ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจ เขียน หรือด้วยวิธีการอื่นตามความคิด 
 แก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ ตนเอง สามารถก าหนดเป้าหมายที่จะท า 
 ๔.มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ ให้ส าเรจ็โดยการรวบรวมข้อมลู 
 ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ จัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลู 
  ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา สามารถคิดรเิริ่ม 
  รวบรวมผสมผสานและแตกความคิด 
  เชื่อมโยง หรือผสมผสาน สร้างสรรค์ 

 
เป้าหมายท่ี ๕ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 

ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนมีความรู ้ ๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่ม -ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร สาระเป็นไปตามเกณฑ ์ และประเมินสมรรถนะส าคญั ผ่านการ 
 ๒.ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
 ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ ผู้เรยีนมีผลการสอบระดับชาติ 
 ๓. ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห ์ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา หรือเขตพื้นที่ 
 และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ การศึกษาก าหนด 
 ๔. ผลการทดสอบระดับชาตเิป็นไปตาม  
 เกณฑ ์  

เป้าหมายท่ี ๖ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
สง่เสริมและพัฒนาผูเ้รียนมีทักษะ ๑. วางแผนการท างานและ ด าเนนิการ -ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างาน 
ในการท างาน สามารถท างาน จนส าเร็จ เป็นขั้นตอนและเป็นระบบมีความ 
ร่วมกับผู้อื่นได้และมเีจตคติที่ดีต่อ ๒. ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา พึงพอใจต่องาน ปฏิบัติตามกฎ ขอ้ตกลง 
อาชีพสุจริต งานและภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 ๓. ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ แสดงความรู้สึกท่ีดตี่ออาชีพสุจรติ 
 ๔. มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจรติและ แสวงหาความรู้ในอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 หาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  

เป้าหมายท่ี ๗ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี ๑.ครมูีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพ - ครูมีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพ 
อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ   
และเกดิประสิทธิผล สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง 



 

๘ 
 

 ๒.ครูมีการคิดวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ประสงค์ มีการวิเคราะหผ์ู้เรียนเปน็ 
 และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ รายบุคคล น าข้อมูลไปใช้ในการ 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน วางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการ 
 ๓.ครูออกแบบและจดัการเรียนรู ้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดเตรยีม 
 ที่ตอบสนองความแตกตา่งระหว่างบุคคล และใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
 และพัฒนาการทางสติปัญญา น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ วัดผลการ 
 ๔.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เรียนรูด้้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปญัญาของ ครูให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ปญัหา 
 ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ มีการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและ 
 จัดการเรียนรู ้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน 
 ๕.ครมูีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น เป็นส าคญั ยึดมั่นและปฏิบัตตินตาม 
 การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตที่ดี 
 ๖.ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ แก้ไข ต่อตนเองครอบครัวและสังคม พัฒนา 
 ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียน ใหม้ีความก้าวหน้าในอาชีพ ร่วมมอื 

 
 

เป้าหมายท่ี ๗ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
 และคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ในกิจกรรมของสถานศึกษา มีความรัก 
 ๗.ครมูีการศึกษา วิจัยและพัฒนา สามัคคีในหมู่คณะ ร่วมปกป้องและ 
 การจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ รักษาช่ือเสียง มีประสิทธิภาพในการ 
 และใช้ผลในการปรับการสอน จัดการเรียนการสอน จัดบรรยากาศ 
 ๘.ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี ที่เอื้อต่อการเรยีนการสอน 
 และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  
 ๙.ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชา  
 ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา     
 เต็มความสามารถ  

เป้าหมายท่ี ๘ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาท ๑.ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ ภาวะผู้น า - ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า 
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และความคิดรเิริ่มทีเ่น้นการพัฒนา มคีวามคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
และเกดิประสิทธิผล ผู้เรยีน ใช้หลักการแบบมสี่วนร่วม ใช้ข้อมลู 
 ๒.ผู้บริหารสามารถบรหิารจดัการศึกษา ในการประเมินหรือวิจยัเป็นฐานความคิด 
 ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว ้ ด้านวิชาการ ด้านการจัดการ   
 ในแผนปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม 
 ๓.ผู้บริหารสามารถบรหิารจดัการศึกษา มาตรา ๓๙ ของพระราชบัญญตัิการศึกษา 
 ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว ้ แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเตมิ  
 ในแผนปฏิบัติการ ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๕  ใน ๔ ดา้นคือ 
 ๔.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน 
 บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ การบริหารงานบุคคล ด้านการบรหิาร 
 ๕.นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ ทั่วไป ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนา 
 ในผลการบริหารจัดการศึกษา ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ 
 ๖.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา กระจายอ านาจ นักเรียนและผู้ปกครอง 
 ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา มีความพึงพอใจในผลการบริหาร 
 เต็มศักยภาพและเต็ม เวลา การจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า 



 

๙ 
 

  ทางวิชาการ เอาใจใส่การศึกษาเตม็ 
  ศักยภาพและเตม็เวลา 

 
 
 
 
 
 

เป้าหมายท่ี ๙ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร ๑.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ - คณะกรรมการสถานศึกษามีอ านาจ 
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด หน้าท่ีตามที่บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญ้ติ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนอย่างรอบด้าน ๒. คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบั โรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ ก ากบั ติดตาม 
 ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 
 ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรล ุ สถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ผลส าเร็จตามเป้าหมาย - ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม 
 ๓. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาม ี ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  

เป้าหมายท่ี ๑๐ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม ๑.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม - สถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตร 
และการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ สอดคล้องกับท้องถิ่น ท้องถิ่น มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและ 
ผู้เรยีนพัฒนาเต็มศักยภาพ ๒. จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการ ความสามารถและ 
 ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน มีการ 
 ความสามารถและความสนใจ พัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดกระบวนการเรียน 
 ๓.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี การสอนมีการนิเทศก ากับติดตามตรวจสอบ 
 ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ความสามารถ ความถนดั และ  
 ความสนใจของผู้เรียน  
 ๔.สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการ  
 เรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติจริง  
 จนสรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง  
 ๕.นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ  
 และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน  
 อย่างสม่ าเสมอ  
 ๖.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  
 ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม  
 ถึงผู้เรียนทกุคน  
   

 
 
 
 
 



 

๑๐ 
 

 
 

เป้าหมายท่ี ๑๑ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม ๑.ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อาคาร - สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพ 
สนับสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคม เรียนมั่นคง สะอาดปลอดภยั แวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย 
แห่งการเรียนรู ้ มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง มีความสวยงาม มีโครงการ กิจกรรมที ่
 อยู่ในสภาพท่ีใช้การไดด้ีสภาพแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
 ร่มรื่น และมีแหล่งเรยีนรูส้ าหรับผูเ้รียน ของผู้เรียน มีการจัดห้องสมุดที่ใหบ้ริการสื่อ 
 ๒.จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม และเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
 สุขภาพอนามัย และความปลอดภยัของ ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ผู้เรยีน        
 ๓.จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ  
 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรยีน  
 เรียนรูด้้วยตนเอง และหรือเรียนรู ้  
 แบบมีส่วนร่วม  

เป้าหมายท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ ๑.ก าหนดมาตรฐานการศึกษา - สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐาน 
ภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน ของสถานศึกษา การศึกษาของสถานศึกษา มีแผนพัฒนา 
กฎกระทรวง ๒.จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา การจัดการศึกษา มีการด าเนินงานตาม 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจดัการศึกษา  
 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ มีสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ 
 ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการติดตาม 
 ๓.จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการ 
 ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
 เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การศึกษาของสถานศึกษา มีการน าผล 
 ๔.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิ การประเมินคณุภาพทั้งภายในและ 
 คุณภาพภายในตามมาตรฐาน ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคณุภาพ 
 การศึกษาของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
 ๕.น าผลการประเมินคณุภาพทั้งภายใน  
 และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ  
 การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 ๖.จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน  
 การประเมินคณุภาพภายใน  

 
 
 
 
 
 

เป้าหมายท่ี ๑๓ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
คณะกรรมการสถานศึกษา และ ๑.มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง เรยีนรู ้  - สถานศึกษามีการจดัและส่งเสรมิ 
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การเรยีนรู้จากแหล่งเรยีนรู้ทั้งภายใน 



 

๑๑ 
 

บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรูท้ั้ง และภายนอกสถานศึกษา มีการก าหนด 
และเกดิประสิทธิผล ภายในและภายนอกสถานศึกษา แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้ม ี
 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 
 และบุคลากรของสถานศึกษา สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่ความรู้และน าความรู้ 
 ๒.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ไปใช้ประโยชน ์
 สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและ  
 องค์กรที่เกี่ยวข้อง  

เป้าหมายท่ี ๑๔ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ    ๑.จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม  - ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และ 
เป้าหมายตามวสิัยทัศน์ ปรัชญา  ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทัศน์ องค์กรภายนอกมสี่วนร่วมในการ 
และจุดเน้นที่ก าหนด ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ก าหนดแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับ 
 ๒.ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รยีน ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจการ 
 บรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรชัญา ด าเนินงานของสถานศึกษา มีการสร้าง 
 และจุดเน้นของสถานศึกษา ระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และ 
  บุคลากร ผลการด าเนินงานบรรลตุาม 
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
  วัตถุประสงค์การจดัตั้งสถานศึกษา 
  และเกดิผลที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่น 

เป้าหมายท่ี ๑๕ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
ส่งเสริมและพัฒนาการจดักิจกรรม ๑.จัดโครงการกจิกรรมพิเศษเพื่อ  - ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และ 
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ ตอบสนองนโยบายจุดเน้น ตามแนวทาง องค์กรภายนอกมสี่วนร่วมในการ 
ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและ การปฏิรปูการศึกษา ก าหนดจุดเน้น จุดเด่น หรือความ 
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ ๒. ผลการด าเนินงานบรรลตุาม        เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
คุณภาพสูงขึ้น เป้าหมาย มีการสร้างระบบการมสี่วนร่วมของ 
  ผู้เรยีนและบุคลากร ในการปฏิบตั ิ
  ในโครงการกิจกรรมพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.๑  ผู้รับใบอนุญาต      นางสาวอุบล  ผังรักษ์      โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๗๑-๒๖๒    
                 E-mail : admin@lambert.ac.th   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท   
                 สาขา  บริหารการศึกษา 
                 ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๖ ปี 
  ๒.๒  ผู้จัดการ      นางสาวอุบล  ผังรักษ์      โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๗๑-๒๖๒    
                 E-mail : admin@lambert.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท    
                 สาขา  บริหารการศึกษา 

mailto:admin@lambert.ac.th
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๑๒ 
 

                 ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๖ ปี 
 ๒.๓  ผู้อ านวยการโรงเรียน    นางสาววันเพ็ญ  ไชยเผือก     โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๗๑-๒๖๒    
                 E-mail : admin@lambert.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท    
                 สาขา  บริหารการศึกษา 
                 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๐ เดือน     
 ๒.๔  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  นางสาวณัฐฐา  สินบ ารุง โทรศัพท์    ๐๓๙-๓๗๑-๒๖๒     
                  E-mail : admin@lambert.ac.th  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  
                  สาขา บริหารการศึกษา  
  ๒.๕ ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 

❍  บุคคลธรรมดา 
    นิติบุคคล 

❍  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท ❍  มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) โรงเรียน 

 

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 ๓.๑ ทีต่ั้ง   ❍  กทม.      ภูมิภาค 

๓.๒ ลักษณะโรงเรียน 
       สามัญทั่วไป    ❍ สามัญศึกษาและ EP    ❍ EP        ❍  อิสลามศึกษา                  

                  ❍  การกุศล        ❍ การสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด 
 ๓.๓ ระดับท่ีเปิดสอน 
   ❍ ปฐมวัย   ❍ปฐมวัย – ประถมศึกษา         ปฐมวัย – ม.ต้น 
 
 
 

๓.๔ จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 
ประถมศึกษา (ป.๑-๖) ๑๙ - - - 
มัธยมต้น (ม.๑-๓)  ๖ - - - 

รวม ๒๕ - - ๒๕ 
 

๓.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 

หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น 

 

จ านวนผู้เรียน 
ไทย EP อิสลาม รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
ประถมศึกษา (ป.๑-๖) ๒๘๙ ๓๔๑ - - - - ๒๘๙ ๓๔๑ ๖๓๐ 

mailto:admin@lambert.ac.th
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๑๓ 
 

มัธยมต้น (ม.๑-๓) ๑๑๐ ๑๑๕ - - - - ๑๑๐ ๑๑๕ ๒๒๕ 
รวม ๓๙๙ ๔๕๖ - - - - ๓๙๙ ๔๕๖ ๘๕๕ 

 
๓.๖ จ านวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
 

รายการ 

จ านวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม คิดเป็น
ร้อยละ 

๑. ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องเรยีนรว่ม.  - - - - - - 
๒. ผู้เรียนท่ีมภีาวะทุพโภชนาการ - ๘๑ ๓๔ - ๑๑๕ ๑๓.๔๕ 
๓. ผู้มีปญัญาเป็นเลิศ       
    ๓.๑ ศิลปะ  ๑๐ ๑๕ - ๒๕  
    ๓.๒ กีฬา  ๑๓๔ ๑๗๕ - ๓๐๙ ๓๖.๑๔ 
๔. ผู้เรียนท่ีต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ         

     ๔.๑ ยากจน - ๓๐ ๑๒ - ๔๒ ๔.๙๑ 

     ๔.๒ ด้อยโอกาส   - ๒๕ ๒๔ - ๔๙ ๕.๗๓ 

๕. ผู้เรียนซ้ าช้ัน - - - - - - 
๖. ผู้เรียนที่ขาดเรยีนมากกว่าร้อยละ ๕ของเวลา 
    เรียน (วัน)ลอดปีการศึกษา 

- - - - - - 

๗. ผู้เรียนลาออกกลางคัน - - ๒ - ๒ ๐.๒๓ 
๘. ผู้เรียนที่ท าช่ือเสียงให้กับโรงเรยีน - ๕ ๑๕ - ๒๐ ๒.๓๓ 

 
 

๓.๗ จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน   
 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   ๘๕๕    คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

๓.๘ จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๗๔๐  คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๔ 
๓.๙ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  ๘๕๕  คน     

 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
๓.๑๐ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  ๘๕๕    คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐   
๓.๑๑ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  ๘๕๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
๓.๑๒ จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ ๘๕๕  คน   

 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
๓.๑๓ จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 อย่างสม่ าเสมอ ๘๕๕ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
๓.๑๔ จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด 

 ในหลักสูตรสถานศึกษา ๘๕๕   คน  คิดเปน็ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
๓.๑๕ จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนด 

 ในหลักสูตรสถานศึกษา ๘๕๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
๓.๑๖ จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 



 

๑๔ 
 

 ป.๖                จ านวน      ๙๗    คน    คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ 
 ม.๓               จ านวน    ๘๔    คน    คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 

๓.๑๗ อัตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑ :  ๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 

 
ประเภทบุคลากร 

 
เพศ (คน) 

 
ระดับการศึกษา (คน) 

 
อายุเฉลี่ย 

(ปี) 

 
ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง  (เฉลี่ย) 
(ปี) ชาย หญิง ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี สูงกว่า 

ป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จดัการ - ๑ - - ๑ ๖๕ ๗ 
ผู้อ านวยการ - ๑ - - ๑ ๖๐ ๑ 
รองผู้อ านวยการ - ๑ - - ๑ ๔๐ ๖ 
คร ู ๑๑ ๔๙ ๑๐ ๕๐ ๒ ๓๘ ๘ 
ครูพิเศษ ๑ ๑ - ๒ - ๕๒ ๕ 
ครูต่างประเทศ ๓ ๘ - ๑๑ - ๓๒ ๕ 
บุคลากรทางการศึกษา - ๙ - ๖ ๓ ๓๑ ๕ 
นักการภารโรง ๒ ๖ ๘ - - ๓๐ ๔ 
คนขับรถ ๑ - ๑ - - ๓๕ ๓ 
ยามรักษาความปลอดภัย ๑ - ๑ - - ๔๐ ๔ 

  
     จ านวนครูทั้งหมด   ๗๓   คน 
     จ านวนครูทีส่อนวิชาตรงเอก          ๔๓       คน        คิดเป็นร้อยละ    ๕๘.๙๐ 
     จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด    ๓๐ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๐๙    

สาขาที่ขาดแคลนครู ❍  ภาษาไทย    คน ❍ คณิตศาสตร์ ....   คน       ❍ วิทยาศาสตร์  ....  คน   
  ❍ สังคมศึกษา…….คน ❍ สุขศึกษา     ....  คน        ❍  ศิลปศึกษา    .....  คน 
  ❍  การอาชีพฯ.…...คน ❍   ภาษาต่างประเทศ.….คน  ❍  คอมพิวเตอร์……คน   

 



 

๑๕ 
 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
  อาคารเรียน จ านวน  ๒  หลัง  อาคารประกอบ  ๑ หลัง  ส้วม  ๒  หลัง  สนามเด็กเล่น ๑ 
สนาม สนามฟุตบอล  ๑  สนาม  สนามบาสเก็ตบอล  ๒  สนาม  สนามแชร์บอล  ๑  สนาม    

  
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 
(เงนิอุดหนุนรายหัว) 

๑๒,๑๑๐,๐๔๖.๖๙ งบด าเนินการ / เงินเดือน 
ค่าจ้าง 

๑๙,๔๐๙,๐๑๘.๕๐ 

เงินนอกงบประมาณ ๑๙,๐๔๓,๖๔๗.๑๐ งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ ๑๕,๗๔๙,๑๘๙.๙๓ 
รวมรายรับ ๓๑,๑๕๓,๖๙๓.๗๙ รวมรายจ่าย ๓๕,๒๐๓,๒๐๘.๔๓ 

 
งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๐ ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๙ ของรายรับ 
 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๗.๑ อาชีพหลักของชุมชน  คือ    
❍ รับราชการ   ❍ ค้าขาย    เกษตรกร 
❍ รับจ้าง   ❍ ไม่มีอาชีพ   ❍ อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 

๗.๒ ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ    
พุทธ    ❍คริสต์   ❍อิสลาม 
❍ฮินดู    ❍ซิกข์    ❍อ่ืน ๆ……………………….. 
 

๗.๓ อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ    
❍ รับราชการ   ❍ ค้าขาย    เกษตรกร 
❍ รับจ้าง   ❍ ไม่มีอาชีพ   ❍ อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 

๗.๔ ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ    
พุทธ    ❍คริสต์   ❍อิสลาม 
❍ฮินดู    ❍ซิกข์    ❍อ่ืน ๆ……………………….. 

๗.๕ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
 ๗.๖ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีตามวัฒนธรรมไทย 
 
๘. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 ๘.๑  โอกาส /จุดแข็ง    
       - โรงเรียนมีแผนภูมิโครงสร้างบริหารงานที่มีมาตรฐาน สามารถบริหารจัดการได้คล่องตัว  
                  มีการกระจายอ านาจ  และเอ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษา 
   - สถานศึกษามีการบริหารงานร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง 



 

๑๖ 
 

   - มีการจัดท าแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชัดเจน 
   - สถานศึกษามีการบริหารหลักสูตรและด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
   - โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ืออ านวยทางการศึกษา 
   - บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม สื่อเทคโนโลยี  
                  ตลอดจนความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
  - โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณในการบริหารจัดการและจัดสวัสดิการให้บุคลากร 
                  ครูและพนักงานได้อย่างทั่วถึง 
   - โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
   - โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อการท างานและการเรียนรู้ 
   - โรงเรียนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และด าเนินงานตามระบบ PDCA มีแผนพัฒนา 
                  ที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
  - ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาองค์กรให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                  อย่างต่อเนื่อง 
   - โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
  - ผู้บริหารสูงสุดเป็นนักบวช สงักัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี 
  - บุคลากรครูและนักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีน้ าใจช่วยเหลือ 
                  ผู้ด้อยโอกาส 
 ๘.๒  ข้อจ ากัด / จุดอ่อน 
   -  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
   - ความร่วมมือของโรงเรียนสู่ชุมชน ชุมชนสู่โรงเรียน ชุมชนสู่สังคม 
   - ระบบการก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรครู 
  - ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน 
       - วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนสู่ชุมชนไม่หลากหลาย 
  - การลาออกของครูสาระวิชาหลัก และลาออกก่อนจบปีการศึกษา ส่งผลให้เกิดปัญหา 
           ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
  - การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
   - กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูยังไม่หลากหลาย 
   - การช าระค่าธรรมเนียมการเรียนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
   - ไม่มีระบบการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีชัดเจน 
   - การให้ค าแนะน า ดูแลและรักษาวัสดุอุปกรณ์ไม่ชัดเจน 
      - การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนไม่คุ้มค่า 
    - ทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   - การอบรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไม่สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
   - อิทธิพลจากสื่อในปัจจุบัน ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเลียนแบบในทางที่ไม่ถูกต้อง 
    
 
 
 



 

๑๗ 
 

๙.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 
 

ระดับชั้น 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

เวลาเรียนป ี  /   
สัปดาห ์  ( ชั่วโมง ) 

เวลาเรียนปี   /   สัปดาห์   ( 
ชั่วโมง ) 

เวลาเรียนปี   /   
สัปดาห์   ( ชั่วโมง ) 

ระดับชั้น 
ชั้นประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
เวลาเรียนป ี  /   สัปดาห ์  ( ชั่วโมง ) 

๑)กลุ่มสาระการเรียนรู ้
๑.ภาษาไทย ๒๐๐ / ๕ ๒๐๐ / ๕ ๒๐๐ / ๕ ๑๖๐ / ๔ ๑๖๐ / ๔ ๑๖๐ / ๔ 
๒.คณิตศาสตร์ ๒๐๐ / ๕ ๒๐๐ / ๕ ๒๐๐ / ๕ ๑๖๐ / ๔ ๑๖๐ / ๔ ๑๖๐ / ๔ 
๓.วิทยาศาสตร์ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ 

๔.สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ 

- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
      - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  

และการด าเนินชวีิตในสังคม ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ 

- เศรษฐศาสตร์ 
      - ภูมิศาสตร์ 
      

            -ประวัติศาสตร์ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ 

๕.สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ 
๖.ศิลปะ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ 
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ 
๘.ภาษาตา่งประเทศ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ ๘๐ / ๒ 
รวม๘กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ๘๔๐ / ๒๑ ๘๔๐ / ๒๑ ๘๔๐ / ๒๑ ๘๔๐ / ๒๑ ๘๔๐ / ๒๑ ๘๔๐ / ๒๑ 
๒)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ 
กิจกรรมชุมนุม ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และสาธารณประโยชน ์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ ๑๒๐ / ๓ 
๓) รายวชิา/กิจกรรมเพิ่มเติม 

-การอา่นภาษาไทย ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ - - - 
- คณิตศาสตร์เสริม - - - ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ 
- หน้าทีพ่ลเมือง ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ ๔๐ / ๑ 



 

๑๘ 
 

๑)กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 
       ๑.ภาษาไทย ๑๒๐/ ๓ ๔๐ / ๑ ๑๒๐/ ๓ ๔๐ / ๑ ๑๒๐/ ๓ ๔๐ / ๑ 
       ๒.คณิตศาสตร์ ๑๒๐/ ๓ ๔๐ / ๑ ๑๒๐/ ๓ ๔๐ / ๑ ๑๒๐/ ๓ ๔๐ / ๑ 
       ๓.วิทยาศาสตร์ ๑๒๐/ ๓ ๔๐ / ๑ ๑๒๐/ ๓ ๔๐ / ๑ ๑๒๐/ ๓ ๔๐ / ๑ 
๔.สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑๖๐ / ๔ _ ๑๖๐ / ๔ _ ๑๖๐ / ๔ _ 

- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 
 

 
 

 
 

- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  
และการด าเนินชวีิตในสังคม ๑๒๐ / ๓  ๑๒๐ / ๓  ๑๒๐ / ๓  

- เศรษฐศาสตร์ 
 

 
 

 
 

 

- ภูมิศาสตร์ 
 

 
 

 
 

 

            -ประวัติศาสตร์ ๔๐ / ๑ - ๔๐ / ๑ - ๔๐ / ๑ - 

       ๕.สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ / ๒ _ ๘๐ / ๒ _ ๘๐ / ๒ _ 
       ๖.ศิลปะ ๘๐ / ๒ _ ๘๐ / ๒ _ ๘๐ / ๒ _ 
       ๗.การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ / ๒ - ๘๐ / ๒ - ๘๐ / ๒ - 
       ๘.ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐/ ๓ ๔๐ / ๑ ๑๒๐/ ๓ ๔๐ / ๑ ๑๒๐/ ๓ ๔๐ / ๑ 

รวม๘กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๘๘๐ / 

๒๒ 
๑๖๐ / ๔ ๘๘๐ / ๒๒ ๑๖๐ / ๔ 

๘๘๐ / 
๒๒ 

๑๖๐ / 
๔ 

๒)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

        กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ๔๐ / ๑  ๔๐ / ๑  ๔๐ / ๑  
        กิจกรรมชุมนุม ๔๐ / ๑  ๔๐ / ๑  ๔๐ / ๑  
        กิจกรรมแนะแนว ๔๐ / ๑  ๔๐ / ๑  ๔๐ / ๑  
        กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และสาธารณประโยชน์ ๑๕  ๑๕  ๑๕  
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ / ๓  ๑๒๐ / ๓  ๑๒๐ / ๓  
๓) รายวิชา/กจิกรรมเพิ่มเติม 

      -อาเซียนศึกษา - ๔๐ / ๑ - ๔๐ / ๑ - ๔๐ / ๑ 

     - หน้าทีพ่ลเมือง - ๔๐ / ๑ - ๔๐ / ๑ - ๔๐ / ๑ 

รวมทั้งปี 
๑,๐๐๐ / 

๒๕ 
๒๔๐ / ๖ ๑,๐๐๐ / ๒๕ ๒๔๐ / ๖ 

๑,๐๐๐ / 
๒๕ 

๒๔๐ / ๖ 

๑,๒๔๐/๓๑ ๑,๒๔๐/๓๑ ๑,๒๔๐/๓๑ 

 
 
 

 
๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๙ เมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๑๗,๐๓๑    เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MAC ๒๐๐๒ 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย   ๑๘๐  คน ต่อ วัน  
                คิดเป็น ร้อยละ  ๔๐.๐๐  ของนักเรียนทั้งหมด (ต่อวัน) 

๒) ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด จ านวน ๑๘  ห้อง ได้แก่ 
  ห้องคอมพิวเตอร์   ๒ ห้อง 
   ห้อง Internet   ๑  ห้อง 

ห้องวิทยาศาสตร์   ๑ ห้อง 



 

๑๙ 
 

ห้องศิลปะ   ๑ ห้อง 
                     ห้องพิพิธภัณฑ์     ๑ ห้อง 
                     ห้องอาเซียน   ๑  ห้อง  

ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี  ๒ ห้อง 
ห้องพยาบาล   ๒ ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ์  ๒ ห้อง 
ห้องแนะแนว   ๑ ห้อง 
ห้องพละ   ๑ ห้อง 
ห้องลูกเสือ   ๑ ห้อง 
ห้องบริการสื่อการเรียนการสอน ๑ ห้อง 
ห้องคหกรรม   ๑ ห้อง 

 ๓) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมดจ านวน  ๑๗๗   เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 

๑.  ใช้ในการเรียนการสอน ๑๕๐   เครื่อง 
๒.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ๑๗๗   เครื่อง 
๓.  ใช้ในการบริหาร                    ๒๐  เครื่อง 

    
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
                     เฉลี่ย ๓๔๒  คน ต่อวัน( ๑ วัน : นักเรียน ๙ ห้อง เฉลี่ยห้องละ ๓๘ คน)  
                     คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ต่อวัน ของนักเรียนทั้งหมด( ๘๕๕ คน)   
      
 
 
 
  ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

๑. ห้องพิพิธภัณฑ์ ๘. สวนภาษาไทย 
๒. โรงเพาะเห็ด ผักสวนครัว ๙. สวนภาษาต่างประเทศ 
๓. สวนสุขภาพ ๑๐. สวนวิทยาศาสตร์ 
๔. สวนสมุนไพร ๑๑. สวนคณิตศาสตร์ 
๕. ธนาคารขยะ ๑๒. กระดาษรีไซเคิล 
๖. สวนป่า ๗๗ จังหวัด ๑๓. ปุ๋ยชีวภาพ 
๗. หมูหลุม ๑๔. บ้านดิน 

 
 
 ๕.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
  ๑. มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี  ต.ท่าช้างอ.เมือง จ.จันทบุรี  
  ๒. วังสวนบ้านแก้ว  ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี   



 

๒๐ 
 

  ๓. พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ต. จันทนิมิต อ. เมือง จ. จันทบุรี 
  ๔. ศูนย์บูรณาการสายใยชุมชน  ต. จันทนิมิต  อ.เมือง จ.จันทบุรี 
  ๕. วัดไผ่ล้อม ต. จันทนิมิต  อ. เมือง จ. จันทบุรี 
  ๖ .วัดโบสถ์เมือง  ต. วัดใหม่  อ. เมือง จ. จันทบุรี 
  ๗. อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 
  ๘. วัดพลับ  ต.บางกะจะ อ. เมือง  จ. จันทบุรี 
  ๙. วัดเขาสุกิม   ต. เขาบายศรี  อ.ท่าใหม่  จ. จันทบุรี 
๑๐. วัดตะกาดเง้า ต. ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี 
๑๑. วัดทองทั่ว   ต. คลองนารายณ์  อ. เมือง จ. จันทบุรี 
๑๒. พุทธอุทยานวัดชากใหญ่  ต.พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี 
๑๓. โบราณสถานค่ายเนินวง ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 
๑๔. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี  ต.บางกะจะ  อ.เมือง จ.จันทบุรี 
๑๕. ส านักงานโบราณคดีใต้น้ า  ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 
๑๖. คุกขี้ไก่  ต. ปากน้ าแหลมสิงห์  อ. แหลมสิงห์  จ. จันทบุรี 
๑๗. ตึกแดง  ต. ปากน้ าแหลมสิงห์ อ. แหลมสิงห์  จ. จันทบุรี 
๑๘. สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.  ระยอง 
๑๙. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า  จ.ระยอง  
๒๐. โอเอซีส ซีเวิลด์ จันทบุรี 
๒๑. สวนเสือศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

 
 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   ๖.๑  ร.ต.ต.สุทัศน์  คุ้มวงษ์ดี  (รอง สว.ป.) สภ.นายายอาม  ร.ต.ต.ทนง  มีสุข (รอง 
สว.ป.) สภ.นายายอาม    ด.ต.เทวราช  หาระพันธ์  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นายายอาม  ด.ต.บรรจบ เครือเขื่อน
เพชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นายายอาม ด.ต.วรเมธ  บัวมาก  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นายายอาม  ด.ต.รัฐวุฒิ   
เสียงหลาบ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นายายอาม ส.ต.อ ณัฐฐ์ธเดชน์   หน่อค าหล้า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นายายอาม  
ให้ความรู้ โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านยาเสพติด (D.A.R.E)  
    ๖.๒  คุณยุพิน  พานทอง ผู้ปกครองของเด็กหญิงภูชิษา พานทอง ชั้น ป.๕/๒ เป็น
วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การท าขนมต้ม ในกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 
   ๖.๓  คุณประภาวดี  ชอบชื่น ผู้ปกครองของเด็กชายธนโชติ  ชอบชื่น ชั้น ม.๑/๑ เป็น
วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การท ากระเป๋าใบจิ๋วจากกล่องนม ในกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง 
    ๖.๔  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนายายอาม  อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ในกิจกรรมต้านภัยไข้เลือดออกไร้ยุงลาย โครงการรวมพลัง
สร้างสรรค์สุขภาพ 
     ๖.๕  นายเอกชัย   เนตรมณี  ปราชญ์ชาวบ้านต าบลประแสร์ จังหวัดระยอง ให้ความรู้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เรื่อง อนุสรณ์เรือรบหลวงประแสร์ ในกิจกรรมทัศนศึกษา  



 

๒๑ 
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
  

ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 
ที ่ ประเภทความรู้  จ านวนครั้ง 
๑. การประกอบวิชาชีพ ๓ 
๒. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ 
๓. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย ๖ 
๔. สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑. ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๑๑.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 

๑.รางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
โรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษา
พอเพียง”ปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ใน
โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคการศึกษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริม
และเผยแพร่การด าเนินงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของ
สถานศึกษาท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ร่วมกับศูนย์ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ 
และมูลนิธิสยามกัมมาจล 
ณ มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนคร  
บางเขน กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

๒. รางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ระดับดีเยี่ยม เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน
ตระหนักถึงคุณค่าและภาคภูมใจใน
ภาษาไทย 

โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

๓.รางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
โรงเรียน ที่มีผลคะแนน O-Net ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉลี่ยสูงกว่า

โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



 

๒๒ 
 

ระดับประเทศ (๔๐.๔๖) 
๔.รางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
โรงเรียน ที่มีผลคะแนน O-Net ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ เฉลี่ยสูงกว่าร้อย
ละ ๕๐ เป็นเวลา ๒ ปีการศึกษา
ต่อเนื่อง (๒๕๕๕-๒๕๕๖)  

โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 

๕. รางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
โรงเรียน ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษารอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-
๒๕๕๘) จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับ
การศึกษาชั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  

โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๖.รางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ในการประกวดกิจกรรม
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘  

โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๑  
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๗. รางวัลรับรองมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง 
ระยะเวลารับรองระหว่าง 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
วันที่  ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖  
ถึง  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙    

 ๘. รางวัลดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัย
และสุขอนามัยดี ประเภทถ้วยรางวัล 
  

โดยส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกรุงเทพมหานคร  
ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

นางสาวอุบล  ผังรักษ์ 
ผู้จัดการโรงเรียน 
ลัมแบรต์พิชญาลัย 

๑.รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภท 
วิชาชีพบริหารสถานศึกษา 

คุรุสภา เขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี  
เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี 

นางสาวศรีธารา  รุ่งเรือง 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ลัมแบรต์พิชญาลัย 

๒.รบัเกียรติบัตรจากการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมค่าย
เยาวชนจันท์ หัวใจสีเขียว ร่วมลดโลก

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี 
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



 

๒๓ 
 

ร้อน 
 
 
 
 
 
 

ประเภท/ชื่อ-นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
๑. นางธัญยธรณ์  พิพิธธนสุขสิน 

 
รางวัลเชิดชูเกียรติครูสอนนาน ๒๐ ป ี
วันครอบครัวรักการเขน ครั้งที่ ๑๖ 
 

 
โดยคณะรักกางเขน แห่ง  จันทบุรี 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 
จังหวัด ปราจีนบุรี 

๑.นางสาวบาหยัน  คงทอง 
๒.นางสาวนิภาวัลย์  เพไร 

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการสอนดีเด่น 
วันครอบครัวรักกางเขน ครั้งที่ ๑๖ 

โดยคณะรักกางเขน แห่ง  จันทบุรี 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 
จังหวัด ปราจีนบุรี 

๑.นางสาวจุรีย์  มรรคเจริญ 
 

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านอุทิศตน 
วันครอบครัวรักกางเขน ครั้งที่ ๑๔ 

โดยคณะรักกางเขน แห่ง  จันทบุรี 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 
จังหวัด ปราจีนบุรี 

๑.นางสาวสมศิริกุล  หัวใจ รางวัลเชิดชูเกียรติด้านสร้างช่ือเสียง 
ให้กับโรงเรียน 
วันครอบครัวรักกางเขน ครั้งที่ ๑๔ 
 
 

โดยคณะรักกางเขน แห่ง  จันทบุรี 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 
จังหวัด ปราจีนบุรี 

๑. นางสาวสุทิศา  หนูปก 
๒. นางสาววิไลวรรณ  คชบาง 

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก 
รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” 
ประเภทวิชาชีพครู 

คุรุสภา เขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี  
เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๙ 
 ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม  
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 

 
 
 
 
 
 



 

๒๔ 
 

 
 

ประเภท/ชื่อ-นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน    
๑.เด็กชายวุฒิศักดิ ์ ดอกไม้ทอง รางวัลเหรียญทองแดง โดยส านักงานเขตพื้นท่ี  
๒.เด็กหญิงอรนันท ์ รุจิรเศรษฐกุล การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด การศึกษาประถมศึกษา 
  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ จันทบุรี เขต ๑  
   เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
๑.เด็กหญิงนนทกานต ์ เมตพิบูลย ์ รางวันเหรียญทอง (ตัวแทนระดับเขตฯ) โดยส านักงานเขตพื้นท่ี  
  การวาดภาพลายเส้น  การศึกษาประถมศึกษา 
  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ จันทบุรี เขต ๑  
   เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
๑.เด็กหญิงธัญจริา แก้วก าพร้า รางวัลเหรียญทอง โดยส านักงานเขตพื้นท่ี  
๒.เด็กหญิงปิยธิดา กานต์กิตตริัต การแข่งขันการสร้างหนังสือ การศึกษาประถมศึกษา 
  อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ม.๑-ม.๓ จันทบุรี เขต ๑  
   เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
๑.เด็กชายพลพล สนิทเหลือ รางวัลเหรียญทองแดง โดยส านักงานเขตพื้นท่ี  
๒.เด็กชายพเิชษฐ ์ แสงจันทร ์ การแข่งขันการ WEBPAGE การศึกษาประถมศึกษา 
  ประเภท CMS จันทบุรี เขต ๑  
  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
๑.เด็กหญิงวิลาวณัย ์ พินโปน รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ โดยส านักงานทรัพยากร 
  การแข่งขันวาดภาพระบายส ี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ระดับประถมศึกษา เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
  “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ   
  กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”  
๑.เด็กชายปณัณวิชญ ์ จ าปา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โดย TKS OPEN ADVENTURE 
๒.เด็กชายภูมิมินทร ์ ลิ้มพิริยกลุ การแข่งขันเทควันโดรายการ โรงเรียนอสัสมัชัญศรรีาชา 
  TKS OPEN ADVENTURE เมื่อวันท่ี ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๘ 
๑.เด็กชายภูมิมินทร ์ ลิ้มพิริยกลุ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โดยชมรมเทควันโด 
  การแข่งขันเทควันโดรายการ จังหวัดราชบุร 
  ราชบุรี โอเพ่น ๒๐๑๕ เมื่อวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
๑.เด็กชายปณัณวิชญ ์ จ าปา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โดยชมรมเทควันโด 
๒.เด็กชายภูมิมินทร ์ ลิ้มพิริยกลุ การแข่งขันเทควันโด มหาวิทยาลยัมหตดิล ศาลายา 
  The First MaHIDOL เมื่อวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
๑. เด็กชายฐติิพงศ์ วงษ์ราษฎร ์ รางวัลชนะเลิศ โดยชมรมเทควันโด 
  การแข่งขันเทควันโด จังหวัดระยอง 
  รายการมหกรรมกีฬา ระยองเกมส์ ๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ 



 

๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑. โครงการปลูกฝังคณุธรรม 

จริยธรรม เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีด ี
๑.เพื่อให้นักเรยีนได้รู้จักหน้าท่ีของ 
ตนเอง และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
๒.เพื่อปลูกจติส านึกให้นักเรียนมีความ

ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติงาน  
-  กิจกรรมรู้จักออมก่อสุข 

๙๖.๗๒ 

ประเภท/ชื่อ-นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน    
๑. เด็กชายจลุจักร สร้อยระย้า รางวัลเหรียญรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. เด็กชายธราธร  วงศ์เกาะสุวรรณ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว 
๓. เด็กชายณัฐวงศ ์ กลิ่นเกสร ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ จันทบุรี  
๔. เด็กชายพรรษวุฒิ แสงค าอินทร ์  เมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๕.เด็กชายเทิดพงษ ์ มณเฑียรเงิน   
๖.เด็กชายกติติศักดิ ์ พินิจ   
๗.เด็กชายศุภกิจ เลิศวังพง   
๘.เด็กชายธรีศักดิ ์ ปั้นรื่น   



 

๒๖ 
 

กตัญญูต่อผู้มีพระคณุและบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรยีน 
ชุมชนสังคมและประเทศชาติด้วยจิต
สาธารณะ 
๓.เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ให้
นักเรียนมโีอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง
ศาสนาและยอมรับความคดิและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๔.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักรู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  
๕.เพื่อให้นักเรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ 
รู้จักประหยัด  
อดออม มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ด้วย
ความซื่อสัตย ์

   ทุกสถาน 
- กิจกรรมน้อมร าลึกเทดิทูน 
  พระคุณคร ู
- กิจกรรมกตญัญูรูคุ้ณแม ่
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมพุทธรักษาบูชาพ่อ 
- กิจกรรมมหศัจรรย์วันเด็ก 
- กิจกรรมแสงธรรมน าทาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๒. โครงการวันส าคัญทางศาสนา ๑.เพื่อสร้างจิตส านึกให้ผูเ้รียนได้เห็น

คุณค่าและมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 
ด ารงชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยท่ีดีงาม   
๒.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็ก
และเยาวชนรู้จักน าหลักธรรมค าสอน
ทางศาสนาท่ีตนนับถือมาประพฤติ
ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวัน   และ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี

ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติงาน 
- กิจกรรมพิธมสิซาระลึกถึง 
  พระสังฆราชลัมแบรต์เดอ 
  ลาม็อต 
- กิจกรรมเปลวเทียนแห่งธรรม 
  น าชีวิต 
- กิจกรรมวันเกิดแม่พระ 
- กิจกรรม SANTA FESTIVAL 

๙๖.๑๒ 



 

๒๗ 
 

ความสุข 
๓.เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรูเ้กี่ยวกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 
และยอมรับความแตกต่างด้านศาสนา
และวัฒนธรรม   
๔.เพื่อให้ผูเ้รียนได้มโีอกาสแบ่งปันความ
รักและปจัจัยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นดว้ย
ความเตม็ใจ 

๓. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย
และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

-เพื่อส่งเสรมิและปลูกฝังให้นักเรียนมี
ระเบียบวินยัและสามารถปฏบิัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
-เพื่อปลูกฝังให้นักเรยีนเป็นพลเมอืงดี  
มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกตอ้ง 
และมีความสุข 
-เพื่อให้นักเรียนรู้กฎระเบียบจราจร  
ปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกตอ้งและ
รู้จักรับผิดชอบตนเองโดยไม่ประมาท   
และป้องกันไม่ใหเ้กิดอุบัตเิหตรุะหว่าง 
อยู่ในโรงเรียนหรือในชุมชน 
-เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธา
ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติงาน  
-  กิจกรรมระเบียบวินัยดี  
   เสริมศักดิ์ศรลีูกลัมแบรตฯ์ 
- กิจกรรมส่งเสรมิสวสัดภิาพ   
   และความปลอดภัย ของ 
   นักเรียน 
 

๙๗.๑๔ 

 
 

ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๔. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์

โรงเรียนคาทอลิก 
-เพื่อส่งเสรมิให้ครูและผู้เรยีนบรรลุผล
ตามเป้าหมาย  วิสยัทัศน์  ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา   
-เพื่อพัฒนาคุณลักษณะพฤติกรรมของ
ครูและผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนโดยยึดแบบคณุธรรมของ
พระสังฆราชลัมแบรตเ์ป็นแบบอยา่ง 
-เพื่อสร้างบรรยากาศในการด าเนนิชีวิต
มีคุณธรรม มคี่านิยมที่ถูกต้อง 
ตามแบบฉบับของพระสังฆราช  
ลัมแบรต์  เดอ ลาม็อต 

ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ  
-  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร    
   ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
-  กิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศ 
   ส่งเสริมอัตลักษณ์   
-  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 
   ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาคณุภาพดา้น 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน  

๙๕.๗๐ 

๕.  โครงการพัฒนาผู้เรยีน 
สู่การเรียนรู ้

๑.สนับสนุนการเรียนการสอนของ
โรงเรียนใหม้ีคณุภาพมีความหลากหลาย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒.เพื่อส่งเสรมิการเรียน 

ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ  
- กิจกรรม ล.พ.ล.สู่การเรียนรู้ 
  ICT 

๙๔.๘๒ 



 

๒๘ 
 

การสอนให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยไีด้ถูกตอ้ง 
๓.เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
ได้อย่างมีความสุข 

-กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
-กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี
-กิจกรรมวิชาการเสริมสร้าง 
  การเรียนรู ้
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห ์

๖. โครงการเด็กไทยยุคใหม ่
ใส่ใจรักการอ่าน 

๑.เพื่อให้นักเรยีนเห็นความส าคญัของ
การอ่าน การคิดวเิคราะห์ และมี
ความคิดสร้างสรรค ์
๒.เพื่อใหน้ักเรยีนรักการค้นคว้าหา
ความรู้ รู้จักใช้ 
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาการ
อ่านให้เป็นนิสัย 
๓.ส่งเสรมิให้นักเรียนเกิดความคิดริเริม่
และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภมูิใจ 

ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ  
-กิจกรรมยอดนักอ่าน 
-กิจกรรมสัปดาหห์้องสมุด 
 และวันรักษ์ภาษาไทย 
-กิจกรรมหนังสือความรูม้ือ 
 เด็กท า 

๙๒.๗๑ 

 
 
 

ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๗. โครงการพัฒนาการเรยีน 

การสอน 
๑. เพื่อพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อน าการนิเทศการสอนของครูไป
พัฒนาต่อผู้เรยีนอย่างมีคณุภาพ 
๓. เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาการเรียน 
การสอนให้กับผูเ้รียนมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 
๔. เพื่อแก้ปัญหาในช้ันเรยีน 
๕. เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนให้เกดิประโยชน์สูงสดุแกผู่้เรยีน 

ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ  
-  กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรยีน 
   การสอน 
- กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระพัฒนา 
  การเรียนรู ้
- กิจกรรมพัฒนาโครงงาน 
 

๙๕.๐๓ 

๘. โครงการสร้างความสัมพันธ์ 
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณคา่ 
ในตนเอง มีความมั่นใจกลา้แสดงออก
อย่างเหมาะสมและเห็นความส าคญัของ
การศึกษาต่อไปในอนาคต 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมมีนุษย-สัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรตผิู้อื่น 
๓. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของ
โรงเรียนใหผู้้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ 
๔. เพื่อสร้างความสมัพันธ์ภาพที่ดี

ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ  
- กิจกรรมสื่อสัมพันธ์ ล.พ.ล. 
  สู่ชุมชน 
- กิจกรรมค่ายปจัฉิมนิเทศ 
  และยุวบัณฑิต 
 

๙๖.๕๓ 



 

๒๙ 
 

ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุนชน        
และผูเ้กี่ยวข้อง 

๙. โครงการแนะแนวและทุน 
การศึกษาเพื่อเด็กยากจนและ 
ด้อยโอกาส 

๑. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนใหผู้้เรยีน
ได้มโีอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
๒. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและบุคลากร
ของโรงเรียน 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจรติ และมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ี
ตนเอง 
สนใจ 

ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ 
-กิจกรรมแนะแนวและทุน 
 การศึกษาเพื่อเด็กยากจนและ 
 ด้อยโอกาส 

๙๗.๓๓ 

 
 

ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑๐. โครงการส่งเสริมและปลูกฝัง

ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
-เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมคีวามตระหนัก 
เห็นความส าคัญ เชื่อมั่นและศรัทธาใน
การปกครองแบบระบอบประชาธปิไตย-
-เพื่อส่งเสรมิความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้เรยีนด้วยกันเอง มีความสามัคคตี่อหมู่
คณะ โรงเรียนและชุมชน 
-เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการท างานรว่มกัน
อย่างมีระบบ โดยรูจ้ักบทบาทและหน้าท่ี 
ของตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น และภมูิใจในผลงานของตนเอง 
 

๑.รับสมัครลงเลือกตั้งสภา
นักเรียน 
-ให้แต่ละทีมหาเสยีงเพื่อช้ีแจง 
นโยบายของพรรค 
-จัดท าบอร์ดเพื่อประชาสมัพันธ์ 
๒.ก าหนดวันจดักิจกรรมเลือกตั้ง 
-สถานท่ีเลือกตั้ง 
-การนับคะแนนการเลือกตั้ง 
-ประกาศผลการเลือกตั้งพรรค 
ที่ได้เป็นประธานนักเรียน 
๓.ปฎิบตัิงานตามบทบาทหนา้ที่
โดยแบ่งผูร้ับผดิชอบออกเป็น  
๖ ฝ่าย ดังนี ้
๓.๑  ฝา่ยวิชาการ 
๓.๒ ฝ่ายส่งเสริมวินัย 
๓.๓ ฝ่ายรักษาสิ่งแวดล้อม 
๓.๔ ฝ่ายส่งเสริมคณุธรรม 
๓.๕  ฝา่ยจิตอาสา 
๓.๖  ฝา่ยอาคารสถานท่ี 

๙๕.๒๔ 

๑๑. โครงการรณรงค์ป้องกัน 
สิ่งเสพตดิในสถานศึกษา 

๑.เพื่อใหม้ีความรู้เท่าทันในการปอ้งกัน
ตนเองจากสิ่ง 
เสพติดใหโ้ทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุนแรงและปัญหา 
ทางเพศ 
๒.เพื่อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่อต้านอบายมุข  
สิ่งมอมเมา ความรุนแรง   

ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินงาน 
-กิจกรรมรณรงค์ปอ้งกัน 
สิ่งเสพตดิในสถานศึกษา 

๙๓.๖๘ 



 

๓๐ 
 

และปัญหาทางเพศ 
 
 
 
 

ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

ศักยภาพด้านสุนทรียศาสตร ์
๑.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนให้มีการ
พัฒนาทางด้านสุนทรียภาพ 
๒.เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
๓.เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าในตนเองมี
ความมั่นใจกล้าแสดงออกทางด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฎศิลป ์

ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงาน 
- กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนา 
  ศักยภาพด้านสุนทรียศาสตร ์

๙๗.๒๔ 

๑๓. โครงการรวมพลังสร้างสรรค ์
สุขภาพ 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน 
มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกาย สม่ าเสมอ 
๒.เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนป้องกันตนเอง และ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยง             
ต่อความรุนแรงของโรคภัย 
๔.เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้แสดงออก
ทางด้านกีฬาและนันทนาการอย่างเต็ม
ความสามารถ 
๕.เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  
มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผูอ้ื่น 

ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงาน 
-กิจกรรมเด็กไทยอนามัยด ี
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
 ด้านกีฬา 
-กิจกรรมตา้นภัยไข้เลือดออก 
 ไร้ยุงลาย 

๙๔.๐๑ 

๑๔. โครงการปลุกพลังจิตชีวิตคร ู ๑. เพื่อให้บุคลากรครมูีทัศนคติที่ดตี่อ
อาชีพครู รักและปกป้องในอาชีพและ
สถานศึกษา 
๒. เพื่อให้บุคลากรครรูู้เท่าทันและ
เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ 
๓. เพื่อให้บุคลากรครูพัฒนาตนเองให้
ทันต่อเหตุการณ์  และใช้ความรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัด 
การเรยีนการสอน 

ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงาน 
- กิจกรรมอบรมพัฒนา 
  ความรู้คุณธรรมและ 
  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
  ดูงานพัฒนาศักยภาพคร ู
   

๙๕.๘๘ 

 



 

๓๑ 
 

ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑๕. โครงการบ ารุงขวัญเสริมสร้าง 

ก าลังใจ 
๑.เพื่อให้บุคลากรครูมีความภาคภมูิใจ 
และอุทิศตนในการท างานอย่างเต็ม
ศักยภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
พร้อมทั้งเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
๒.เพ่ือให้บุคลากรครูมีความพึง
พอใจ มขีวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่พร้อมทั้งมีความผูกพันต่อ
สถาบัน  มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
และมีความสุขทั้งกาย และใจ    

ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงาน 
- กิจกรรมครดูีศรลีัมแบรต ์
- กิจกรรมสานสัมพันธ ์
  ครอบครัวครลูัมแบรต ์

๙๖.๐๐ 

๑๖. โครงการพัฒนาระบบบรหิาร 
งานโรงเรียน  
โครงการพัฒนาระบบบรหิาร 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

๑.เพื่อก ากับนโยบายและยุทธศาสตร์  
การจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏบิัติ
งาน สารสนเทศ คัดกรองโครงการ 
ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน 
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ตลอดจนเตรยีมการและจัดการงานด้าน
การประเมินและงานประกันคุณภาพ
การศึกษาท าการวิจยั แบบส ารวจ 
แบบสอบถามและการน าผลไปเพื่อการ
พัฒนาโรงเรียน 
๑.เพื่อให้สถานศึกษามีการจดัองค์กร 
โครงสร้างระบบการบรหิารที่มีความ
ชัดเจน 

ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงาน 
- งานแผนงานนโยบาย 
  และงานประกันคณุภาพ 

๙๔.๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑๗.  โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 

และภมูิทัศน ์
๑. โรงเรียนมภีูมิทัศน์ที่สวยงาม รม่รื่น 
เป็นแหล่งเรียนรูภ้ายนอกห้องเรยีนได ้

ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงาน 

๙๔.๗๔ 



 

๓๒ 
 

๒. เพื่อให้อาคารสถานท่ีมีความมัน่คง 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก  
เอื้อต่อการเรียนรู้ของคร ู
และนักเรียน 

-กิจกรรมห้องเรียนสะอาด 
 บรรยากาศวิชาการ 
-กิจกรรมซ่อมแซมบ ารุง 
 อาคารสถานท่ี 

๑๘. โครงการ ล.พ.ล. มุ่งเรียนรู ้
สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพื่อให้ครูและผู้เรียนเห็นความส าคัญ
ของการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตและมีการเผยแพรสู่่
ผู้ปกครองและชุมชน 
- เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้กิจกรรม
การเรยีนรู้อย่างหลากหลาย    เพื่อมุ่ง
พัฒนาให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ   มี
ความตระหนักและน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต 
-เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้
-เพื่อบูรณาการเข้ากับ ๘กลุ่มสาระฯ 
-เพื่อเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง
การแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส                                                                                                                                                                         

ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงาน 
- กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้าง 
  การเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 
- กิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญา 
  สู่สาระการเรียนรู ้
- กิจกรรมตลาดนดัความรัก 
  แบ่งปันความสุขสู่ความ 
  พอเพียง 

๙๔.๐๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑๙. โครงการจติอาสาเพิ่มคณุค่า

ความเป็นมนุษย ์
-เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น  
-เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมคีุณลักษณะ
ค่านิยมที่พึงประสงค ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ของผู้เรียนเรื่องความรกั 

ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินกิจกรรม 
- กิจกรรมปันน้ าใจเพื่อสร้าง 
  รอยยิ้มให้แดผู่้ด้อยโอกาส 
- กิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรัก- 
- กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 พร้อมมีจิตสาธารณะ 

๙๔.๔๐ 



 

๓๓ 
 

ความเมตตา และความซื่อสตัย์                    
-เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างาน
ร่วมกัน  มีความคิดสรา้งสรรค์  เสยีสละ
ตนเอง และบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครอง ครู และ
นักเรียนจะไดม้ีส่วนร่วมในการพัฒนา
จิตใจให้พร้อมที่จะช่วยเหลือ แบ่งปัน  
สู่ผู้ด้อยโอกาส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ที่ผ่านมา) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
ระดบัคณุภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยีย่ม 

มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรียน      
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ     ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์     ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรยีนรู ้     ดีเยี่ยม 
 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง      
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์      ดีเยีย่ม 
 ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมสีตสิมเหตุผล      
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร    ดีมาก  
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรยีนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน     ดีเยี่ยม 
 ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต      
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ     ดีเยี่ยม 
 เกิดประสิทธิผล      
มาตรฐานที่  ๘   ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี     ดีเยี่ยม 
 ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      



 

๓๔ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
ระดบัคณุภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ ๙   คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชน ปฏิบัติงาน     ดีเยี่ยม 
 ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร  กระบวนการเรียนรู้      ดีเยี่ยม 
 และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน      
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ     ดีเยี่ยม 
 ที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ      
มาตรฐานท่ี ๑๒   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ     ดีเยี่ยม 
 สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง      
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
มาตรฐานที่ ๑๓   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา      ดีเยี่ยม 
 เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู ้      
มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๔   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสยัทัศน์ ปรัชญา     ดีเยี่ยม 
 และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น      
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม      
มาตรฐานที่ ๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จดุเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา        ดีเยี่ยม 
 เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิสถานศึกษาให้ยกระดบัคุณภาพสูงขึ้น      
ระดับคุณภาพ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   = ดีเย่ียม 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 โรงเรียนลัมแบรต์พชิญาลัย  ไดร้ับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสอง   เมื่อวันที่ ๑ - ๓   

มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ ด้าน คือ ผู้บริหาร 
ด้านครู และดา้นผู้เรียนซึ่งสรปุผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 
ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านผู้เรียน       

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๓.๔๗ ด ี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๔ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมสีุขนิสัย สขุภาพกาย และสุขภาพจติที่ด ี ๓.๕๓ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๗ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมสีุนทรียภาพ และลักษณะนสิัยด้านศิลปะ ดนตรี 

และกีฬา                    
๓.๒๖ ด ี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๓ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ คิดแก้ปญัหา มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ 
คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทัศน ์

๓.๑๒ ด ี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๕๖ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๒.๓๕ พอใช้ ๑.๐๐ ปรับปรุง ๑.๖๘ พอใช้ 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓.๐๙ ด ี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๕๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจรติ 

๓.๒๗ ด ี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๔ ดีมาก 

ด้านครู       



 

๓๕ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 
ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๘  ครูมีคณุวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ี

รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ ๓.๘๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๙๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๐๖ ด ี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๕๓ ดีมาก 

ด้านผู้บริหาร       

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมภีาวะผูน้ าและมคีวามสามารถในการบริหาร
จัดการ 

๓.๗๘ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๙ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

๓.๓๐ ด ี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๘๑ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๙๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลกัสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและทอ้งถิ่น 
มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๓.๖๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
                     ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

๓.๖๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับคุณภาพ ดีมาก    โดยมีค่าเฉลี่ย  ๓.๕๗ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 

          จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 -  ก าหนดเกณฑ์ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี ของแต่ละกลุ่ม
สาระ เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายชัดเจน  
   - ก าหนดเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนให้มี
การพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญ 
 -  จัดท าวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  -  จัดวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอย่างหลากหลายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ต่อผู้เรียนทุกระดับ 
            จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 - น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาสนับสนุนการเรียนการสอน 
 - น าผลประเมินมาวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อย 
  - สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ให้กับครู 
  - ให้วิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่นักเรียน 
  - จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
  - ส่งเสริมระบบครูแกนน า / การนิเทศ 



 

๓๖ 
 

  - พัฒนาระบบสารสนเทศ / ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
  - น าผลการประเมินหลักสูตร/สถานศึกษา ไปใช้ตัดสินใจ ปรับปรุงงาน 
 
 สรุปสภาพปัญหา จุดเดน่ จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพของปัญหา 

๑. ผู้ปกครองมีภาระงานไม่สามารถดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 
๒. นโยบายการสนับสนุนทางการศึกษาของรัฐบาลที่ไม่แน่นอนและไม่ต่อเนื่อง 
๓. การพัฒนาของโรงเรียนที่เป็นของรัฐได้งบประมาณจากรัฐสูงกว่าโรงเรียนเอกชน จึงมีการปรับ 

 คุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น 
๔. การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและเฉพาะทางมีตัวเลือกน้อย เนื่องจากต้องแข่งขัน 

 กับการสรรหาบุคลากรของโรงเรียนในภาครัฐ 
จุดเด่น  ด้านคร ู

๑. จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
๒. ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
๓. สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
๔. รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
๕. วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๖. น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
๗. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
๘. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
๙. ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง 

๑๐. น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ 
๑๑. พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
๑๒. มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๓. ท างานร่วมกันเป็นทีม 
๑๔. มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
๑๕. มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
๑๖. มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ขยัน อดทน เสียสละ 
๑๗. มีจ านวนครูเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
๑๘. เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
๑๙. พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
๒๐. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 

 
จุดเด่น  ด้านผู้บริหาร 

๑. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
๒. มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าทั้งด้านวิชาการและการบริหาร 
๓. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดี 
๔. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 



 

๓๗ 
 

๕. มีคุณธรรมจริยธรรม 
๖. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
๗. ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
๘. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 
๙. บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมการกระจายอ านาจ 

๑๐. บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๑. มีความเป็นประชาธิปไตย 
๑๒. ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

 
จุดเด่น  ด้านผู้เรียน 

๑. ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
๒. มีความขยัน อดทน รอบคอบ 
๓. มีจิตใจเอ้ืออาทร เมตตากรุณา เสียสละ และกตัญญู 
๔. มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
๕. มีสัมมาคารวะ ตามแบบวัฒนธรรมไทย 
๖. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด 
๗. ทานอาหารมีประโยชน์ มีสุขลักษณะที่ดี 
๘. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๙. ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ กีฬา และศิลปะ 

๑๐. เข้าใจพิษภัยและห่างไกลยาเสพติด 
๑๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
๑๒. มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการท างาน 
๑๓. มีจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๔. รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ท างานเป็นทีม 
๑๕. กระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่าน 
๑๖. มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง กล้าแสดงออก 

 
จุดเด่น  ด้านสถานศึกษา 

๑. ระบบการบริหารจัดการดี พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
๒. การบริหารงานงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๓. มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 
๔. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๕. มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
๖. มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
๗. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
๘. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเข้ารับการอบรม 
๙. ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 

๑๐. ได้รับความร่วมมือ ยอมรับ สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 



 

๓๘ 
 

๑๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ 
๑๒. การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ ความต้องการของผู้เรียน 
๑๓. น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการการเรียนการสอน 
๑๔. ส่งเสริม กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
๑๕. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
๑๖. จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
๑๗. ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
๑๘. มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑๙. มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
๒๐. มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
๒๑. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒๒. วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
๒๓. มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
๒๔. จัดหลักสูตรท้องถิ่น 
๒๕. มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
๒๖. มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
๒๗. มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 
๒๘. ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อ LAN มีจอLCD ทุกห้อง 
๒๙. อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา  ด้านคร ู

๑. ใช้วิธีสอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค ์
๒. ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม่ 
๓. เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
๔. ความรู้เข้าใจหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
๕. ความรู้ด้านเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาต่อ 
๖. ปลูกฝังให้ครูรักงาน ลดการเข้า-ออกของครู 

 
จุดที่ควรพัฒนา  ด้านผู้บริหาร 

๑. พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
 
จุดที่ควรพัฒนา  ด้านผู้เรียน 

๑. ทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต/ส ารวจ/เชื่อมโยง 
๒. พัฒนาทักษะในด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกลุ่มสาระ 
๓. การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ 
๔. พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 
๕. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สงัคม/ 

 การงาน อาชีพ/คอมพิวเตอร์     



 

๓๙ 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา  ด้านสถานศึกษา 

๑. การประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๒. พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 
๓. การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ 
๔. จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้ 
๕. ให้มีวิทยากรท้องถิ่น/ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน 
๖. จัดให้มีศูนย์วิทยาการที่ส่งเสริมองค์ความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   

 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ .รอบสาม  
เมื่อวันที่ ๑๘ ถึง ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา   
มีการประเมิน  ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 



 

๔๐ 
 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๔๕ ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๓๗ ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๑๘ ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๓.๕๒ ด ี
ตัวบงช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน / วสิัยทัศน์ พันธกิจ 
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

 ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๘.๖๗ ดี 
สถานศึกษามผีลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป          ใช่             ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึน้ไป ๑๐ ตัวบง่ช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี    ใช่                ไม่ใช่ 
ไม่มตีัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งดว่น  ใช่              ไม่ใช่         
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

                  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
จุดเด่น 
  ๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
ความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา โดยผู้เรียนมีอัตลักษณ์ คือ “มีความรอบคอบ ความ
มัธยัสถ์ ความกล้าหาญ และความยุติธรรม” ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ไหว้สวย” 
มีผลการด าเนินโครงการ ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง โดยสถานศึกษาจัดแบ่ งพ้ืนที่ ๗๐ ไร่ น าไปปลูก
ผัก ผลไม้ ยางพารา นาข้าว โรงสีข้าว เตาเผาถ่าน บ่อปลา เล้าหมูหลุม เล้าเป็ด บ้านดิน เป็นต้น และแต่
ละปีจัดกิจกรรมตลาดนัดความรักแบ่งปันความสุขสู่ความพอเพียง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและสนใจในการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุธรรมชาติ / ที่เหลือใช้ออกจ าหน่าย 
ในแต่ละกิจกรรมได้เชิญผู้ปกครองและภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นวิทยากร 



 

๔๑ 
 

 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ คือ ความรอบคอบ ความมัธยัสถ์ ความกล้าหาญ และความยุติธรรม มีความ
โดดเด่นเรื่องการไหว้สวย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ในระดับด ี
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดที่ดี 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ไม่มี 
  ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ครูบางส่วนขาดประสิทธิผลในการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
   ไม่มี 
 
 
 
โอกาส 
 ๑. สถานศึกษาตั้งอยู่ในเมือง ใกล้สถานที่ราชการ โรงพยาบาล หน่วยงานอ่ืน ๆ ปลอดภัยต่อ 
ยาเสพติด แหล่งเริงรมย์ แหล่งการพนัน และแหล่งมอมเมาเยาวชน มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ปลอดโปร่ง 
 ๒. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีความรู้ 
 ๓. มีการคมนาคมสะดวก มีรถรับจ้าง รถประจ าทางผ่าน มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
อุปสรรค 
 ๑. ผู้ปกครองมีภาระงานมาก ไม่สามารถดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 
  ๒. นโยบายสนับสนุนทางการศึกษาของรัฐบาลที่ไม่แน่นอน และไม่ต่อเนื่อง 
 ๓. การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและเฉพาะทางมีตัวเลือกน้อย เนื่องจากต้องแข่งขันกับสรร
หาบุคลากรของโรงเรียนในภาครัฐ 
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 



 

๔๒ 
 

 ๑)  สถานศึกษามีการพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว แต่ควร
ขยายผลการด าเนินงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในด้านการสร้างลักษณะนิสัยการกินที่ดี  
และถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพประจ าปี เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพช่องปาก  
และโรคติดต่อ 
  ๒) สถานศึกษามีการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างเป็น
ระบบอยู่แล้ว แต่ควรด าเนินการจัดสรรพ้ืนที่ในและนอกชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมจัดป้าย
นิเทศท่ีมีการปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือแสดงผลงานที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ปกติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินและวิพากษ์ผลงาน  
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพือ่สร้างแรงจูงใจให้มุ่งมานะในการเรียน 
 ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ควร
จัดสร้างวิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลบันทึกการอ่าน จากสมุดบันทึกการอ่านที่มอบหมาย  
ให้ผู้เรียนบันทึกและน าผลการประเมินไปใช้ในการคัดกรองการอ่านเขียน เพ่ือติดตามพัฒนาการหรือ
ความก้าวหน้าของการอ่านเขียนเป็นรายบุคคล จากการอ่านออกเขียนได้ไปสู่การอ่านเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 ๔) สถานศึกษามีการพัฒนาให้ผู้ เรียนคิดเป็น ท าเป็นอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว แต่ควร
ด าเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่มุ่งเน้นฝึกทักษะการคิด และจัดสร้างเครื่องมือวัดทักษะการคิดที่มี
การวิเคราะห ์
 
หาประสิทธิภาพของเครื่องมือก่อนน าไปใช้ และควรมอบหมายให้ครูจัดท าใบงานให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
ตามภาระงาน (Task) ของโครงงานอย่างเป็นขั้นตอน โดยผ่านกระบวนการคิด กระบวนการสื่อสาร  
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จนส าเร็จเป็นชิ้นงานในแต่ละข้ันตอน 
   ๕) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้วยกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมกับครูเจ้าของภาษา ซึ่งสถานศึกษามีอยู่จ านวนมาก 
นอกจากนั้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ครูควรมีการฝึกผู้เรียนให้มีการอภิปราย ซักถาม และโต้แย้งกัน
ด้วยหลักการและเหตุผลในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการลงข้อสรุปหลังสิ้นสุดการ
เรียนรู้ในแต่ละเรื่องของทุกรายวิชา เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ๖) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษาอยู่แล้ว โดยผู้เรียนปฏิบัติผ่านโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก 
โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และโครงการวันส าคัญทางศาสนา จนส่งผลให้ผู้ เรียนทุกคน  
มีอัตลักษณ์ คือ มีความรอบคอบ ความมัธยัสถ์ ความกล้าหาญ และความยุติธรรม จึงควรธ ารงรักษา
มาตรฐานนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป 
  ๗) สถานศึกษามีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาอยู่แล้ว คือ “เด็กลัมแบรต์ไหว้สวย” แต่เนื่องจากผู้เรียนลัมแบรต์มีจ านวนมาก มาจากส่วนต่าง 
ๆ ของจังหวัดจันทบุรีสถานศึกษามีความพร้อมในการพัฒนา กล่อมเกลา หล่อหลอมคุณลักษณะของ
ผู้เรียน จึงควรมีการเพ่ิมเติม ขยายของข่ายของอัตลักษณ์ให้กว้างขวางออกไปในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือให้ลูกลัม
แบรต์มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น 
 ๘) สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทสถานศึกษาที่ดีอยู่แล้ว  
แต่ควรด าเนินการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาระการเรียนรู้  



 

๔๓ 
 

โดยออกแบบขั้นตอนภาระงาน และให้ผู้ เรียนในแต่ละระดับชั้นใช้กระบวนการกลุ่มลงมือปฏิบัติ  
ในลักษณะบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่นการเพ่ิมปริมาณแปลงปลูกผักสวนครัวเพ่ืออาหาร
กลางวัน บ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ และหมูหลุม เป็นต้น เพ่ือให้มีจ านวนครบตามรายระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนประสานความร่วมมือกันระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและ
วิทยากรภูมิปัญญา ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
 
          ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ๑) สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว  
แต่ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและครูทุกคน ได้แก่ ระบบการประเมิน กระบวนการ
ประเมิน เอกสารการประเมิน และควรมีการน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  ๒) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยู่แล้ว โดยสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ผ่านโครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และโครงการวันส าคัญทางศาสนา  
ได้ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนและสังคมอย่างสม่ าเสมอ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี  
มีความสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เวลาในช่วงว่างอ่านหนังสือ
นอกเวลาเรียนทุกวัน ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้บริหารมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษามีห้องเรีนย IEP (Intensive English 
Program)  มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย และแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติส าหรับครูและผู้เรียนได้ศึกษาหา
ความรู้ร่วมกัน จึงควรธ ารงรักษามาตรฐานนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป 
  
          ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑) สถานศึกษาควรด าเนินการน าผลประเมินการส่งเสริมพัฒนาครูในวิชาที่สอน คุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
  ๒) ครูควรวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวัดซึ่งเป็นเครื่องมือวัดผลประเมินผลทักษะ
กระบวนการที่เป็นความคิด และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ก่อนน าไปใช้และน าผลประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมินตามสภาพจริง 
  ๓) ครูควรบันทึกการสอนตามสภาพจริงให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ และน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงกับงานวิจัยในชั้นเรียน 
 
  ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและต้นสังกัดที่ดีอยู่แล้ว  
แต่ควรให้ความรู้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องกระบวนประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน ต้นสังกัดควรให้การดูแลเยี่ยมเยียน ให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา และให้ก าลังใจ
สถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  



 

๔๔ 
 

  โครงการ ล.พ.ล. มุ่งเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม  
บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง และกิจกรรมตลาดนัดความรักแบ่งปันความสุข 
สู่ความพอเพียง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมปฏิบัติตามความถนัดและสนใจในการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ
ธรรมชาติที่เหลือใช้ออกจ าหน่ายในงาน ในแต่ละกิจกรรมได้เชิญผู้ปกครองและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา  
มีส่วนร่วมและเป็นวิทยากร ภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  

บทที่ ๒  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

๑.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย มีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบใช้ข้อมูลเป็นฐาน SBM  
(School Base Management) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการศึกษาในลักษณะที่สถานศึกษามีอ านาจในการ
บริหารแบบใช้ข้อมูลเป็นฐาน โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เป็น ๖ ด้าน  

๑. ด้านวิชาการ บริหารจัดการงานวิชาการระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ท าหน้าที่
ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ควบคุมดูแล สั่งการ ประสานงานวิชาการ 
รับผิดชอบการสอบแข่งขันด้านวิชาการของนักเรียน การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้การ
สอบแข่งขันด้านวิชาการของโรงเรียนประสบผลส าเร็จระดับสูงสุด รวมทั้งด้านหลักสูตรและ
การสอน มีฝ่ายนิเทศและพัฒนาการสอน 

๒. ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอภิบาล ด าเนินงานด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการวันส าคัญ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย 

๓. ด้านกิจการนักเรียน บริหารจัดการด้านพลศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานศิลปะและ
ด น ต รี  ง า น อ น ามั ย แ ล ะ โภ ช น าก า ร  ส ภ านั ก เรี ย น  แ ล ะ งาน ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า 
ด้านบริหารทั่วไป ก ากับนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดท าแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ 
สารสนเทศ งานวิจัยและพัฒนาโรงเรียน งานพัฒนาอาคารสถานที ่

๔. ด้านบุคลากร  ท าหน้าที่วิเคราะห์วางแผน บริหารอัตราก าลัง จัดส่งบุคลากรในโรงเรียนเข้า
รับการอบรมสัมมนาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีความ
รักและสามัคคีต่อองค์กรหรือหน่วยงาน 

๕. ด้านธุรการ การเงิน บริหารจัดการงานบัญชี การรักษาเงินสด การรับจ่ายเงินและด าเนินงาน
ด้านงบประมาณ รับเรื่อง น าเสนอและตรวจสอบเอกสาร บริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์ งาน
ด้านการดูแลรักษาการลงทะเบียน ด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเยี่ยม
และผู้มาติดต่อกับโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวาระต่างๆ จัดเตรียมสถานที่และอาหารแก่ 
ผู้มาใช้สถานที่โรงเรียน และอ านวยความสะดวกด้านการบริหารแก่คณะครูของโรงเรียนใน
โอกาสที่เหมาะสม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 

๖. ด้านบริหารทั่วไป ก ากับนโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จัดท าแผนปฏิบัติการ สารสนเทศ คัดกรองโครงการ ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน และ
ท าหน้าที่การประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนเตรียมการและจัดการงานด้านการ
ประเมินและงานประกันคุณภาพสถานศึกษา ดูแลงานด้านการท าวิจัย แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม และการน าผลไปใช้เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนรับผิดชอบกระบวนการให้ความรู้



 

๔๕ 
 

ด้านงานวิจัยแก่บุคลากรทั้งงานวิจัย  ดูแลงานด้านสถานที่ งานซ่อมแซมบ ารุงอาคาร วัสดุ 
ครุภัณฑ์  ตกแต่งสถานที่ภูมิทัศน์  บริหารจัดการสิ่ งของเครื่องใช้  ป้ายนิ เทศ ระบบ
สาธารณูปโภค 

๒. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  ๑ ด้านคุณภาพผูเ้รียน 
 กลยุทธ์ที่  ๒ ด้านการจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  ๓ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่  ๔ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  ๕ ด้านมาตรการส่งเสริม 
๓. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
     กลยุทธ์ที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการรวมพลัง
สร้างสรรค์ สุขภาพ 
- กิจกรรมเด็กไทย 
  อนามัยด ี
- กิจกรรมส่งเสรมิ 
   ทักษะด้านกีฬา 
- กิจกรรมต้านภัย 
  ไข้เลือดออกไร้ยุงลาย 
      

๑.เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน 
มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
๒.เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนป้องกันตนเอง 
และหลีกเลีย่งตนเองจาก
สภาวะทีเ่สี่ยง             
ต่อความรุนแรงของโรคภัย 
๔.เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้
แสดงออกทางด้านกีฬาและ
นันทนาการอย่างเต็ม
ความสามารถ 
๕.เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม  
มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้
เกียรตผิู้อื่น 

๑.นักเรยีนระดับประถมศึกษา 
ปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานรวมทั้งมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ มีความมั่นใจกลา้
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้
เกียรตผิู้อื่น 

มาตรฐานที่ ๑ 
๑.๑  ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสขุภาพ
และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
๑.๒ มีน้ าหนักส่วนสูงและ 
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
มาตรฐาน 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 



 

๔๖ 
 

๒.โครงการรณรงค ์
ป้องกันสิ่งเสพติด 
ในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อให้มีความรู้เท่าทันใน
การป้องกันตนเองจากสิ่ง 
เสพติดใหโ้ทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรงและปญัหา 
ทางเพศ 
๒.เพื่อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่อต้านอบายมุข  
สิ่งมอมเมา ความรุนแรง   
และปัญหาทางเพศ 

๑.นักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี ๑ -  มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  
และครูทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนสามารถป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ   และ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยง
ต่อความรุนแรงและปญัหาทางเพศ 

มาตรฐานที่ ๑ 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด 
ให้โทษ 

๓. โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 
- กิจกรรมสื่อสัมพันธ์ 
  ล.พ.ล.สู่ชุมชน 
- กิจกรรมค่ายปจัฉิม 
  นิเทศและยุวบณัฑิต 
 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณคา่ 
ในตนเอง มีความมั่นใจกลา้
แสดงออกอย่างเหมาะสมและ
เห็นความส าคัญของการศึกษา
ต่อไปในอนาคต 
๒.เพื่อให้ผูเ้รียนมีมนุษย-
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรตผิู้อื่น 
๓.เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียน
ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ 
๔.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาพ
ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง ชุนชน        
และผูเ้กี่ยวข้อง 

๑.นักเรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และกจิกรรมต่างๆ
ของทางโรงเรียน ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมี
ความพึงพอใจต่อผลการจัด
การศึกษาของโรงเรยีน 

มาตรฐานที่ ๑  
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง 
มคีวามมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๑.๕ มมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกยีรติ
ผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๔.โครงการส่งเสรมิและ
ปลูกฝังประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมคีวาม
ตระหนัก เห็นความส าคัญ 
เชื่อมั่นและศรัทธาในการ
ปกครองแบบระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒.เพื่อส่งเสรมิความสัมพันธ์อัน

๑. นักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี๓-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓   
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนมีความเข้าใจสิทธิหน้าที่
ในสังคมประชาธิปไตยมีโอกาสฝึก
การเป็นผู้น าท างานร่วมกับผู้อื่นได้

มาตรฐานที่ ๑  
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๑.๕ มมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกยีรติ
ผู้อื่น 



 

๔๗ 
 

ดีระหว่างผู้เรยีนมีความสามคัคี
ในหมู่คณะโรงเรียนและชุมชน 

๓.เพื่อฝึกใหผู้้เรยีนรู้จักการ
ท างานร่วมกันอย่างมีระบบ 
โดยรูจ้ักบทบาทและหน้าท่ีของ
ตนเองมีความรับผดิชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

อย่างมีความสุขและภูมิใจใน
ผลงานตนเอง 

๕.โครงการส่งเสรมิ 
และพัฒนาศักยภาพ
ด้านสุนทรยีศาสตร ์

๑.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีการพัฒนาทางด้าน
สุนทรียภาพ 
๒.เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์
๓.เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าใน
ตนเองมีความมั่นใจกล้า
แสดงออกทางด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฎศิลป์  

๑.นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๑ –มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ นักเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ทุกคนได้รับการพัฒนา
ความสามารถดา้นศิลปะ ดนตร ี
นาฏศิลป์ อย่างเต็มตามศักยภาพ 
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม            

มาตรฐานที่ ๑ 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี นาฎศลิป์ 
กีฬา นันทนาการ 



 

๔๘ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๖.โครงการส่งเสรมิ
ระเบียบวินยัและ
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์
- กิจกรรมระเบียบวินัยด ี
   เสริมศักดิ์ศร ี
   ลูกลัมแบรต ์
- กิจกรรมส่งเสรมิ 
  สวัสดิภาพและความ 
  ปลอดภัยนักเรียน 

๑.เพื่อส่งเสรมิและปลูกฝังให้
นักเรียนมรีะเบยีบวินัยและ
สามารถปฏิบัตติามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
๒.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็น
พลเมืองดี มีคณุธรรมจริยธรรม
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างถูกต้องและมี
ความสุข 

๑.นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑ –
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนมีระเบียบวินัยในตนเอง 
มีมารยาทท่ีดี มีความรับผดิชอบ
และสามารถปฏิบัตติาม
กฎระเบียบวินัยของโรงเรียนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๒ 
๒.๑ มคีุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ตามหลักสูตร 

๗. โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีด ี
- กิจกรรมรูจ้ักออม 
  ก่อสุขทุกสถาน 
- กิจกรรมเด็กดีม ี
  กตัญญูรู้คณุแม ่
- กิจกรรมวันลอย 
  กระทง 
- กิจกรรมวันพุทธรักษา 
  บูชาพ่อ 
- กิจกรรมมหศัจรรย ์
   วันเด็ก 
- กิจกรรมแสงธรรม 
  น าทาง 

๑.เพื่อให้นักเรยีนได้รู้จักหน้าท่ี
ของตนเอง และเป็นนักเรยีนที่
ดีของโรงเรียน 
๒.เพื่อปลูกจติส านึกให้นักเรียน
มีความกตญัญูต่อผู้มีพระคุณ
และบ าเพญ็ตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชนสังคมและ
ประเทศชาตดิ้วยจิตสาธารณะ 
๓.เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม ให้นักเรยีนมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมต่างศาสนา
และยอมรับความคดิและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๔.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
ตระหนักรู้คณุค่า ร่วมอนรุักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
๕.เพื่อให้นักเรยีนมีความรู้ 
ความเข้าใจ รู้จักประหยดั  
อดออม มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย ์

๑.นักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี๑-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนมีคณุธรรมจริยธรรม 
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ มีจิต
สาธารณะเพื่อผู้อื่น ตระหนัก 
รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม และมีคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๒ 
๒.๑ ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนรุักษแ์ละ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 



 

๔๙ 
 

๘. โครงการวันส าคญั
ทางศาสนา 
- กิจกรรมพิธีมสิซา 
  ระลึกถึงพระสังฆราช 
   ลัมแบรต์ เดอ  
   ลา ม็อต 
- กิจกรรมเปลวเทียน 
  แห่งธรรมน าชีวิต 
- กิจกรรมวันเกิด 
  แม่พระ 
- กิจกรรมSanta 
  Festival 
 

๑.เพื่อสร้างจิตส านึกให้ผูเ้รียน
ได้เห็นคุณค่าและมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยท่ีดีงาม   
๒.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชน
รู้จักน าหลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือมาประพฤติ
ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวัน   
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
๓.เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้
เกี่ยวกับวันส าคญัทางศาสนา 
และยอมรับความแตกต่างด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม   
๔.เพื่อให้ผูเ้รียนได้มโีอกาส
แบ่งปันความรักและปัจจัยเพื่อ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

๑.นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที๑่-
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนมีจติส านึกท่ีดี  รูจ้ักน า
หลักธรรมค าสอนมาประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  มีความ
โอบอ้อมอารี  ช่วยเหลือผู้อื่น    
มีความรูเ้กี่ยวกับความส าคญัทาง
ศาสนาและสามารถยอมรับ 
ความคิด  ความแตกต่างด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรมได้    

มาตรฐานที่ ๒ 
๒.๑ ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนรุักษแ์ละ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

๙.โครงการเด็กไทย 
 ยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน 
- กิจกรรมยอดนักอ่าน 
-กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุดและวันอนุรักษ์
ภาษาไทย 
- กิจกรรมหนังสือ
ความรู้มือเด็กท า 

๑.เพื่อให้นักเรยีนเห็น
ความส าคญัของการอ่าน การ
คิดวิเคราะห์ และมีความคดิ
สร้างสรรค ์
๒.เพื่อให้นักเรยีนรักการ
ค้นคว้าหาความรู้ รู้จักใช้ 
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ
พัฒนาการอ่านให้เป็นนิสยั 
๓.ส่งเสรมิให้นักเรียนเกิด
ความคิดรเิริม่และสรา้งสรรค์
ผลงานด้วยความภมูิใจ 

๑.นักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี๑-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนมีนสิัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรูด้้วยตนเองจาก
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และ 
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

 

มาตรฐานที่ ๓ 
๓.๑ มีนสิัยรักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
๓.๒มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเตมิ 
๓.๓เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกัน 
๓.๔ใช้เทคโนโลยีการเรียนรูแ้ละน าเสนอ 
ผลงาน 

  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

   มาตรฐานที่ ๖ 
๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนนิการ 
จนส าเร็จ 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนา 
งานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
๖.๔ มคีวามรูส้ึกท่ีดตี่ออาชีพสุจรติและ 



 

๕๐ 
 

หาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
๑๐. โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนสู่การเรยีนรู ้
- กิจกรรม ล.พ.ล. 
   สู่การเรียนรู้ ICT 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
  นอกสถานท่ี 
- กิจกรรมเข้าคา่ย 
  ลูกเสือ – เนตรนาร ี
- กิจกรรมวันวิชาการ 
  เสริมสร้างการเรยีนรู ้
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห ์
 
 
    

๑.สนับสนุนการเรียนการสอน
ของโรงเรียนให้มีคณุภาพมี
ความหลากหลายและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
๒.เพื่อส่งเสรมิการเรียน 
การสอนให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบันสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีได้ถูกต้อง 
๓.เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
ได้อย่างมีความสุข 

๑.นักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี๑-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ร้อยละ ๙๒ 
๒.ผูเ้รียนมีทักษะในการหาเหตผุล
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว สามารถน า
ทักษะไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
และมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

มาตรฐานท่ี ๓ 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัว 
๓.๒มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 
มาตรฐานท่ี ๔ 
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดูและ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 
๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 
มาตรฐานท่ี ๖ 
๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนา
งานและภูมิใจในผลของตนเอง 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
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(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑๑. งานวัดผล
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

๑.เพื่อให้การด าเนินงานวัดผล
และประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และมาตรฐานการ
เรียนรูร้ายวิชา 
๒.เพื่อให้การประเมนผลการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ที่จัดใหผู้้เรียน
และพัฒนาการของผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ 

๑.นักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี๑-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ร้อยละ ๗๐ 
๒.ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิการเรยีนตรง
ตามจุดประสงค์ของกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้และทราบผล
ความก้าวหน้าของตนเอง 

มาตรฐานที่ ๕ 
๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๔ ผลการสอบระดับชาติเป็นไป 
ตามเกณฑ ์

 
 



 

๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่  ๒  ด้านการจัดการศึกษา 
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๕๒ 
 

๑. โครงการพัฒนา 
การเรยีนการสอน 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อ 
  การสอน 
- กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระ 
  พัฒนาการเรียนรู ้
- กิจกรรม ล.พ.ล. 
  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  
  สู่การเรยีนรู ้
- กิจกรรมพัฒนา 
  โครงงาน 
- งานนิเทศการสอน 
- งานวิจัยในช้ันเรียน 

๑. เพื่อพัฒนาการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อน าการนิเทศการสอน
ของครูไปพัฒนาต่อผูเ้รียน
อย่างมีคุณภาพ 
๓. เพื่อออกแบบการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนให้กับผูเ้รียนมี
ความสามารถในการวเิคราะห์ 
อย่างเป็นระบบ 
๔. เพื่อแก้ปัญหาในช้ันเรยีน 
๕. เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนให้เกดิประโยชน์สูงสดุ
แก่ผู้เรยีน 

๑. ครูและนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที๑่-มัธยมศึกษาปทีี่ 
๓ ร้อยละ ๙๒ 
๒. ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
น าไปพัฒนาให้กับนักเรยีน 
และมีความรู้ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ออกแบบการจดัการ
เรียนรู ้
๓. ครสูามารถแก้ปัญหาในช้ัน
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ผู้เรยีนสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
ของการเรียนรูต้ามจดุหมายที่ครู
ต้องการ 

มาตรฐานที่ ๗ 
๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผ์ู้เรยีนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรยีน 
๗.๓ ครูออกแบบการจดัการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 
๗.๔ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปญัญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจดั 
การเรยีนรู ้
๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบและ
ใช้ผลในการปรับการสอน 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครจูัดกระบวน 
การเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏบิัติจริง
จนสรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการเด็กไทย 
ยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน 

๑. เพื่อใหผู้้เรียนมีนสิัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรูด้้วย
ตนเองจากห้องสมุด  
๒.เพื่อฝึกทักษะใหผู้้เรียน
สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ - มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ร้อยละ ๙๒ 
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีนิสยัรักการ
อ่าน รักการท างาน สามารถ

มาตรฐานท่ี ๓ 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัว 



 

๕๓ 
 

เพื่อการเรยีนรู้ระหว่างกัน ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
๔.งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

๑.เพื่อพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนให้เข้มแข็ง  
เป็นการตดิตามดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชิดและรู้จักนักเรยีน
เป็นรายบุคคล 
๒.เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะค่านยิมที่พึง
ประสงค์     

๑.นักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี๑-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนได้รับการติดตามดูแล
ช่วยเหลือแก้ไขปญัหาต่างๆ  
อย่างใกล้ชิด และปลูกฝังให้ผูเ้รียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

มาตรฐานที่ ๗ 
๗.๖ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รยีน 
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรยีนทุกคน 

๕. โครงการปลุกพลังจิต
ชีวิตคร ู
- กิจกรรมอบรมพัฒนา 
  ความรู้คุณธรรมและ 
  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
  ดูงานพัฒนาศักยภาพ 
  ครู 

๑. เพื่อให้บุคลากรครมูี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครู รัก
และปกป้องในอาชีพและ
สถานศึกษา 
๒. เพื่อให้บุคลากรครรูู้เท่าทัน
และเตรียมความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงด้านตา่งๆ 
๓. เพื่อให้บุคลากรครูพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์  
และใช้ความรู้ข้อมลูข่าวสาร 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัด 
การเรยีนการสอน 

๑.บุคลากรครูร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๙๒ 
๒.บุคลากรครูทุกคนมีทัศนคติทีด่ี
ต่ออาชีพครู  เป็นผู้มีเมตตากรณุา 
ซื่อสัตย์  และอุทิศ   ตนในการ
ท างานเป็นแบบอย่างท่ีดีและ
สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
ทางด้านวิชาการ 

มาตรฐานที่ ๗ 
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดขีอง
สถานศึกษา 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเตม็เวลาเตม็
ความสามารถ 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๗.โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 
- กิจกรรมสื่อสัมพันธ์ 
  ล.พ.ล. สู่ชุมชน 
- กิจกรรมค่ายปจัฉิม 
  นิเทศและยุวบณัฑิต 
๘.โครงการพัฒนา
บริหารโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณคา่ 
ในตนเอง มีความมั่นใจกลา้
แสดงออกอย่างเหมาะสมและ
เห็นความส าคัญของการศึกษา
ต่อไปในอนาคต 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมมีนุษย-
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรตผิู้อื่น 
๓. เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียน
ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ 
๔. เพื่อสร้างความสมัพันธ์ภาพ

๑. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และกจิกรรมต่างๆ
ของทางโรงเรียน ร้อยละ ๙๒ 
๒. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมี
ความพึงพอใจต่อผลการจัด
การศึกษาของโรงเรยีน 
๓.โรงเรียนมีคณะกรรมการ 
สถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๙ 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ 
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อน 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 
ให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาม ี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 



 

๕๔ 
 

ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง ชุนชน        
และผูเ้กี่ยวข้อง 

๙. งานพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 
 

๑. เพื่อให้ชุมชนได้มสี่วนร่วม
ในการจัดท าหลักสูตรให้
เหมาะสมกับทุกระดับช้ัน 
๒. เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ทุกกลุ่ม
สาระและ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
๓. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผลสัมฤทธ์ิของทุก
กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนบรรลุเปา้หมายของ
หลักสตูรสถานศึกษา 
๔. เพื่อให้ครผูู้สอนสามารถน า
หลักสตูรไปจัดท าแผนการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ ๙๒ 
๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 

มาตรฐานที๕่ 
๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่ม 
สาระเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๒ ผลประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ ์
มาตรฐานที่ ๗ 
๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 
ผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๗.๒ครูมีการวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน 
การจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้เรียน 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

   ๗.๓  ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปญัญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจดัการ
เรียนรู ้
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลทีมุ่่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปญัหาให้แกผู่้เรยีนทั้งด้านการ
เรียนและคณุภาพชีวิตด้วย 
ความเสมอภาค 
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดขีอง



 

๕๕ 
 

สถานศึกษา 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเตม็เวลา  
เต็มความสามารถ 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ 
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ที่ส่งเสรมิและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนดั  
และความสนใจของผู้เรียน 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑๐. โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนสู่การเรยีนรู ้
- กิจกรรม ล.พ.ล. 
   สู่การเรียนรู้ ICT 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
  นอกสถานท่ี 
- กิจกรรมเข้าคา่ย 
  ลูกเสือ – เนตรนาร ี
- กิจกรรมวันวิชาการ 
 เสริมสรา้งการเรียนรู ้
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห ์

๑. เพื่อสนับสนุนการเรียน 
การสอนของโรงเรียน 
ให้มีคุณภาพ 
๒. เพื่อส่งเสริมในด้าน 
การเรยีนการสอนสามารถ 
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
กับสภาพปัจจุบัน 
๓. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ 
เปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน 
สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ  
นอกชั้นเรียน 
๔. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตฝึกการ
เป็นผู้น า รู้จักแก้ปัญหา และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
ได้อย่างมีความสุข 
๕.ผูเ้รียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้อย่างมีเหตผุล  
ได้แสดงผลงาน พัฒนาช้ินงาน
และเรียนรูร้ะหว่างกัน 

๑.นักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี๑-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ร้อยละ ๙๒ 
๒.ผูเ้รียนมีทักษะในการหาเหตผุล
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
กล้าแสดงออกมีความกระตือรือรน้
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
สนุกกับการเรียนรู้ สามารถน า
ทักษะไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
ได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนดั  
และความสนใจของผู้เรียน 

๑๑.โครงการแนะแนว
และทุนการศึกษา 
เพื่อเด็กยากจนและ 
ด้อยโอกาส 
 

๑. เพือ่ช่วยเหลือและ
สนับสนุนใหผู้้เรยีนได้มีโอกาส
ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
๒. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของครอบครัวผู้มรีายได้น้อย
และบุคลากรของโรงเรียน 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี๑-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ที่มีฐานะ
ยากจนและด้อยโอกาสได้รับ 
การสนับสนุนด้านการศึกษา และ
สามารถวางแผนด าเนินชีวิต 
ได้ร้อยละ ๙๒ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรยีนทุกคน 



 

๕๖ 
 

๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรูส้ึกท่ี
ดีต่ออาชีพสุจรติ และมีความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง 
สนใจ 

๒. นักเรียนไดร้ับความช่วยเหลือ
ในด้านทุนการศึกษา มีโอกาส 
พัฒนาตนเต็มศักยภาพ มีความรู้ 
มีคุณธรรม เป็นเยาวชนท่ีดีของ 
ชาติและมีอาชีพท่ีดีในอนาคต
ต่อไป 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑๒. โครงการพัฒนา
อาคารสถานท่ี 
และภมูิทัศน ์
- กิจกรรมห้องเรยีน 
  สะอาดบรรยากาศ 
  วิชาการ 
- กิจกรรมซ่อมแซม 
  บ ารุง อาคารสถานท่ี 
  และภูมิทัศน์ 

๑. โรงเรียนมภีูมิทัศน์ที่
สวยงาม ร่มรื่น เป็นแหล่ง
เรียนรูภ้ายนอกห้องเรยีนได ้
๒. เพื่อให้อาคารสถานท่ีม ี
ความมั่นคง ปลอดภัย  
มีสิ่งอ านวยความสะดวก  
เอื้อต่อการเรียนรู้ของคร ู
และนักเรียน 

๑. บริเวณอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมท่ัวไปภายในและนอก
บริเวณโรงเรียนได้รับการพัฒนา
ดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงให้มี
ประสิทธิภาพการใช้งานเกิด
ประโยชน์และความปลอดภัย 
ร้อยละ ๙๒ 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภยั มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดสีภาพแวดล้อม 
ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผูเ้รียน 
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภยัของ
ผู้เรยีน 

๑๓. โครงการเด็กไทย 
ยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน 
- กิจกรรมยอดนักอ่าน 
- กิจกรรมสปัดาห ์
  ห้องสมุดและวัน 
   อนุรักษ์ภาษาไทย 
- กิจกรรมหนังสือความรู ้
  มือเด็กท า 

๑. เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความส าคญัของการอ่าน  
การคิดวิเคราะห์ และมี
ความคิดสร้างสรรค ์
๒. เพื่อให้นักเรียนรัก 
การค้นคว้าหาความรู้ รูจ้ักใช้ 
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ
พัฒนาการอ่านให้เป็นนิสยั 
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความคิดรเิริม่และสรา้งสรรค์
ผลงานด้วยความภมูิใจ 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ - มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ร้อยละ ๙๒ 
๒. นักเรียนมีนิสยัรักการอ่านและ
แสวงหาความรูด้้วยตนเองจาก
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และ 
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรยีนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้ออกแบบ 
มีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๗ 
 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑๔. โครงการรวมพลัง
สร้างสรรคส์ุขภาพ 
- กิจกรรมเด็กไทย 
  อนามัยด ี
- กิจกรรมส่งเสรมิ 
   ทักษะด้านกีฬา 
- กิจกรรมต้านภัย 
  ไข้เลือดออกไร้ยุงลาย 

๑. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียน 
มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
๒. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนป้องกัน
ตนเอง และหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสีย่ง             
ต่อความรุนแรงของโรคภัย 
๔. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้
แสดงออกทางด้านกีฬาและ
นันทนาการอย่างเต็ม
ความสามารถ 
๕. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณคา่ 
ในตนเอง มีความมั่นใจกลา้
แสดงออกอย่างเหมาะสม  
มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้
เกียรตผิู้อื่น 
 

๑. นักเรียนระดับประถมศึกษา 
ปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๒ 
๒. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานรวมทั้งมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
และให้เกียรตผิู้อื่น 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภยั 
ของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 



 

๕๘ 
 

ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑๕.งานนโยบาย 
แผนงานและงานประกัน
คุณภาพ 
๑๖.โครงการพัฒนา
ระบบบรหิารงาน
โรงเรียน 
 

เพื่อก ากับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การจดัท า
แผนพัฒนาและแผนปฏิบตัิ
งาน สารสนเทศ คัดกรอง
โครงการ ตดิตามการ
ด าเนินงานตามแผนงาน 
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ตลอดจน
เตรียมการและจดัการงานดา้น
การประเมินและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ท าการวิจัย แบบส ารวจ 
แบบสอบถามและการน าผลไป
เพื่อการพัฒนาโรงเรียน 
เพื่อให้สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสรา้งระบบการ
บริหารที่มคีวามชัดเจน 

ร้อยละ ๙๒ โรงเรยีนมีการจัดท า
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดท ารายงาน
ประจ าปี จดัระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน น าผลการประเมิน
ทั้งภายในและภายนอกใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ  

มาตรฐานที่ ๑๒  
๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓ จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคณุภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่  ๓  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา 
การเรยีนการสอน 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อ 

๑. เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
ของผู้เรียนและบุคลากร 
ในโรงเรียนจากแหล่งเรียนรู ้

๑. ครูและนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที๑่-มัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๒ 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก



 

๕๙ 
 

  การเรียนการสอน 
- กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระ 
  พัฒนาการเรียนรู ้
- กิจกรรมล.พ.ล.พัฒนา 
  แหล่งเรียนรู ้
  สู่การเรยีนรู ้
-กิจกรรมพัฒนา 
  โครงงาน 

ภายในและภายนอก 
สถานศึกษา 
๒. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูร้ะหว่างบุคลากรภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

๒. มีความรู้ ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นรูปธรรม รู้จักใช้
เหตุผล มีทักษะในการท างาน  
และสร้างสรรคผ์ลงานด้วย 
ความภาคภูมิใจ 

สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้อง
ผู้เรยีนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๒. โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนสู่การเรยีนรู ้
- กิจกรรม ล.พ.ล. 
  สู่การเรยีนรู้  ICT  
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
  นอกสถานท่ี 
- กิจกรรมเข้าคา่ย 
  ลูกเสือ-เนตนาร ี
-กิจกรรมวันวิชาการ 
 เสริมสรา้งการเรียนรู ้
  

๑. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ 
เปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน 
สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ  
นอกชั้นเรียน 
 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี๑-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ร้อยละ ๙๒ 
๒. ผู้เรียนมคีวามกระตือรือร้น 
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
สนุกกับการเรียนรู้ มีทักษะในการ
หาเหตผุลมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์และกล้าแสดงออก 

 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่  ๔  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสรมิ 
อัตลักษณโ์รงเรียน
คาทอลิก 
- กิจกรรมพัฒนา 
  บุคลากรตามอัตลักษณ ์
  ของโรงเรียน 
- กิจกรรมสร้างเสริม 
  บรรยากาศส่งเสริม 
  อัตลักษณ ์
- กิจกรรมพัฒนา 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
ผู้เรยีนบรรลผุลตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้น 
ของสถานศึกษา   
๒. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
พฤติกรรมของครูและผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
โดยยดึแบบคณุธรรมของ
พระสังฆราชลัมแบรตเ์ป็น
แบบอย่าง 

๑. ครูและผู้เรยีนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๒ เป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาคุณธรรมตามแบบ
พระสังฆราชลัมแบรตฯ์  
๒. โรงเรียนมีบรรยากาศในการ
ด าเนินชีวิตมีคณุธรรม ตามแบบ
ฉบับของพระสังฆราชลัมแบรต์ฯ
และส่งเสรมิให้ครูและผู้เรียน
บรรลผุลตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  

มาตรฐานที่ ๑๔ 
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 



 

๖๐ 
 

  คุณลักษณะผูเ้รียน    
  ตามอัตลักษณ์ของ 
   ผู้เรียน 
- กิจกรรมพัฒนา 
 คุณภาพด้านเอกลักษณ ์
 ของโรงเรียน 

๓. เพื่อสร้างบรรยากาศในการ
ด าเนินชีวิตมีคณุธรรม มี
ค่านิยมที่ถูกต้องตามแบบฉบับ
ของพระสังฆราช 
ลัมแบรต์  เดอ ลา ม็อต 

ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา   

๒. โครงการปลูกฝัง
คุณธรรม เพื่อสร้าง
จิตส านึกท่ีด ี
- กิจกรรมรูจ้ักออม 
  ก่อสุขทุกสถาน 
- กิจกรรมเด็กดีม ี
  กตัญญูรู้คณุแม ่
- กิจกรรมวันลอย 
  กระทง 
- กิจกรรมวันพุทธรักษา 
  บูชาพ่อ 
- กิจกรรมมหศัจรรย ์
   วันเด็ก 
- กิจกรรมแสงธรรม 
  น าทาง 

๑. เพื่อให้นักเรียนไดรู้้จัก
หน้าท่ีของตนเอง และเป็น
นักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 
๒. เพื่อปลูกจติส านึกให้
นักเรียนมีความกตญัญูต่อผู้มี
พระคุณและบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชนสังคมและ 
๓. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้นักเรยีนมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมต่างศาสนา
และยอมรับความคดิและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
ประเทศชาตดิ้วยจิตสาธารณะ 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ - มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๙๒ 
๒. นักเรียนมีคณุธรรมจรยิธรรม 
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์  
มีจิตสาธารณะเพื่อผู้อื่น ตระหนักรู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม และมีคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 ๔. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
ตระหนักรู้คณุค่า ร่วมอนรุักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
๕. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ รู้จักประหยดั  
อดออม มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย ์

  

๓. โครงการวันส าคญั
ทางศาสนา 
- กิจกรรมพิธีมสิซา 
  ระลึกถึงพระสังฆราช 
   ลัมแบรต์ เดอ  
   ลา ม็อต 
- กิจกรรมเปลวเทียน 
  แห่งธรรมน าชีวิต 
- กิจกรรมวันเกิด 

๑. เพื่อสร้างจติส านึกใหผู้้เรียน
ได้เห็นคุณค่าและมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยท่ีดีงาม   
๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชน
รู้จักน าหลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนาที่ตนนับถือมาประพฤติ

๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๑-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๒ 
๒. นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดี  รู้จักน า
หลักธรรมค าสอนมาประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  มีความ
โอบอ้อมอารี  ช่วยเหลือผู้อื่น    
มีความรูเ้กี่ยวกับความส าคญัทาง
ศาสนาและสามารถยอมรับ 
ความคิด  ความแตกต่างด้าน

มาตรฐานที่ ๑๔ 
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 



 

๖๑ 
 

  แม่พระ 
- กิจกรรมSanta 
  Festival 
 

ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวัน   
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับวันส าคญัทางศาสนา 
และยอมรับความแตกต่างด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม   
๔. เพื่อให้ผู้เรียนได้มโีอกาส
แบ่งปันความรักและปัจจัย 
เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นด้วย 
ความเตม็ใจ 

ศาสนาและวัฒนธรรมได้    

 
 
 
กลยุทธ์ที่  ๕  ด้านมาตรการส่งเสริม 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการ 
ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู ้
สู่หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมบูรณาการ  
  เสริมสร้างการเรยีนรู ้
  อยู่อย่างพอเพียง 
- กิจกรรมน้อมน า 
  หลักปรัชญาสู่สาะ 
  การเรียนรู ้
- กิจกรรมตลาดนดั 
  ความรักแบ่งปัน 
  ความสุข  
  สู่ความพอเพียง 

๑. เพื่อให้คณะครูและนักเรียน
เห็นความส าคัญของการ 
น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต 
และมีการเผยแพรสู่่ผู้ปกครอง
และชุมชน 
๒. เพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมี
กิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย  เพื่อมุ่งพัฒนา 
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ    
มีความตระหนักและน า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิต 
๓. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนให้เป็น
ผู้ที่สามารถครองตนอยา่ง 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
และมีความเป็นไทยควบคู ่
กับความเป็นสากล 
๔. เพื่อมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน 
ได้ฝึกทักษะของการประกอบ
อาชีพและมีทัศนคติที่ดตี่อ
อาชีพสุจริต 

๑. ครูและผู้เรยีน  ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๒ 
๒. ครูและผู้เรยีนเห็นความส าคญั
และ มีความตระหนักในการ 
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต     

มาตรฐานที่ ๑๕ 
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ 
เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตาม 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลตุาม
เป้าหมาย 



 

๖๒ 
 

๕. เพื่อบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใช้การ
เรียนการสอน ๘  กลุม่สาระ 
๖. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
ความหมายและคณุค่าของการ
อดออม เสียสละและแบ่งปัน
ให้กับกลุ่มผูด้้อยโอกาส 
ในสังคม 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๒.โครงการจิตอาสา 
เพิ่มคุณคา่ความเป็น
มนุษย์ 
- กิจกรรมให้ด้วยใจ 
  เพื่อสร้างรอยยิม้ 
  ให้แด่ผู้ด้อยโอกาส 
- กิจกรรมรักษ์ 
  สิ่งแวดล้อม 
  พร้อมมีจิตสาธารณะ 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงใน 
การแบ่งปันน้ าใจ  เสียสละ
และบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 
๒. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะค่านยิม 
ที่พึงประสงค ์
๓. เพื่อให้ผู้เรียนรูจ้ัก 
วางแผนการท างานร่วมกัน   
มีความรัก ความสามัคค ี
และช่วยเหลือกัน 
๔. เพื่อให้เกิดความสมัพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน      
ครูกับผู้เรียน  ผูเ้รียนกับ
ผู้เรยีน  
๕. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึง
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในโรงเรียนที่บ้านและ
สถานท่ีต่างๆ  

๑. ครูและผู้เรยีน  ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๒   
๒. บุคลากรครูและผู้เรียน  
มีจิตส านึกในด้านการเสียสละ   
รู้จักแบ่งปัน  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความรัก   
ความสามัคคีและเกิด 
ความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือ
ผู้อืน่โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน   

มาตรฐานที่ ๑๕ 
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ 
เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตาม 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลตุาม
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



 

๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการรวมพลัง
สร้างสรรค์ สุขภาพ 
- กิจกรรมเด็กไทย 
  อนามัยด ี
- กิจกรรมส่งเสรมิ 
   ทักษะด้านกีฬา 
- กิจกรรมต้านภัย 
  ไข้เลือดออกไร้ยุงลาย 
      

๑.นักเรยีนระดับประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และมสีมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งมสีุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มี
ความมั่นใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และให้เกียรติ
ผู้อื่น 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
– มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เข้าร่วม
กิจกรรม มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานรวมทั้งมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ มีความมั่นใจกลา้
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้
เกียรตผิู้อื่น 
ร้อยละ ๙๔.๐๑ 

มาตรฐานที่ ๑ 
๑.๑  ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสขุภาพ
และออกก าลังกาย 
อย่างสม่ าเสมอ 
 ๑.๒ มีน้ าหนักส่วนสูงและ 
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
มาตรฐาน 

๒.โครงการรณรงค ์
ป้องกันสิ่งเสพติด 
ในสถานศึกษา 

๑.นักเรยีนระดับชั้นปฐมวัย - 
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ และคร ู
ทุกคนเข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนสามารถป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโ้ทษ   
และหลีกเลีย่งตนเองจาก
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุนแรง
และปัญหาทางเพศ 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ และครู 
สามารถป้องกันตนเองจาก 
สิ่งเสพตดิให้โทษ   และหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ 
ความรุนแรงและปญัหาทางเพศ  
ร้อยละ ๙๓.๖๘ 

มาตรฐานที่ ๑ 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งแวดล้อม 



 

๖๔ 
 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการ 
สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน 
และชุมชน 
- กิจกรรมสื่อสัมพันธ์ 
  ล.พ.ล.สู่ชุมชน 
- กิจกรรมค่ายปจัฉิม 
  นิเทศและยุวบณัฑิต 
 

๑.นักเรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร และ
กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรยีน 
ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
มีความพึงพอใจต่อผลการจัด
การศึกษาของโรงเรยีน 

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และกจิกรรมต่างๆ
ของทางโรงเรียน มีความพึงพอใจ
ต่อผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
ร้อยละ ๙๖.๕๓ 

มาตรฐานที่ ๑  
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๑.๕ มมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกยีรติ
ผู้อื่น 
มาตรฐานที่ ๑ 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี นาฎศลิป์ 
กีฬา นันทนาการ 

๔.โครงการส่งเสรมิและ
ปลูกฝังประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

๑.นักเรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร และ
กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรยีน 
ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมี
ความพึงพอใจต่อผลการจัด
การศึกษาของโรงเรยีน 

นักเรียนระดับช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี๓-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓   
เข้าร่วมกิจกรรม มคีวามเข้าใจสิทธิ
หน้าท่ีในสังคมประชาธิปไตยมี
โอกาสฝึกการเป็นผู้น าท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและ
ภูมิใจในผลงานตนเอง 
ร้อยละ ๙๕.๒๔ 

๕. โครงการส่งเสรมิ 
และพัฒนาศักยภาพ
ด้านสุนทรยีศาสตร ์

๑.นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี
๑ –มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคนได้รับการพัฒนา
ความสามารถดา้นศิลปะ 
ดนตร ีนาฏศิลป์ อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และแสดงออกได้
อย่างเหมาะสม            

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ –
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม ได้รับการพัฒนา
ความสามารถดา้นศิลปะ ดนตร ี
นาฏศิลป์ อย่างเต็มตามศักยภาพ 
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม           
ร้อยละ ๙๗.๒๔ 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี นาฎศลิป์ 
กีฬา นันทนาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  



 

๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖. โครงการส่งเสรมิ
ระเบียบวินยัและ
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์
- กิจกรรมระเบียบวินัยด ี
   เสริมศักดิ์ศร ี
   ลูกลัมแบรต ์
- กิจกรรมส่งเสรมิ 
  สวัสดิภาพและความ 
  ปลอดภัยนักเรียน 

๑.นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี
๑ –มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง มีมารยาทท่ีดี มีความ
รับผิดชอบและสามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบวินัยของ
โรงเรียนได้อยา่งถูกต้อง
เหมาะสม 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ –
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม มรีะเบยีบวินัยใน
ตนเอง มีมารยาทท่ีดี มีความ
รับผิดชอบและสามารถปฏิบัตติาม
กฎระเบียบวินัยของโรงเรียนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ร้อยละ ๙๗.๑๔ 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
๒.๑ มคีุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ตามหลักสูตร 

๗. โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีด ี
- กิจกรรมรูจ้ักออม 
  ก่อสุขทุกสถาน 
- กิจกรรมเด็กดีม ี
  กตัญญูรู้คณุแม ่
- กิจกรรมวันลอย 
  กระทง 
- กิจกรรมวันพุทธรักษา 
  บูชาพ่อ 
- กิจกรรมมหศัจรรย ์
   วันเด็ก 
- กิจกรรมแสงธรรม 
  น าทาง 

๑.นักเรยีนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี๑-
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนมีคณุธรรมจริยธรรม 
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์  
มีจิตสาธารณะเพื่อผู้อื่น 
ตระหนักรู้คณุค่า ร่วมอนรุักษ์ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสตูรและตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียนในสังกัด 
คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุร ี

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ -
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เข้าร่วม
กิจกรรม  มีคณุธรรมจริยธรรม 
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน ์
 มีจิตสาธารณะเพื่อผู้อื่น ตระหนัก 
รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม และมีคณุลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ร้อยละ ๙๖.๗๒ 

มาตรฐานที่ ๒ 
๒.๑ ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
ต่อผู้มีพระคณุ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม 
ที่แตกต่าง 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนรุักษแ์ละ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๘. โครงการวันส าคญั
ทางศาสนา 
- กิจกรรมพิธีมสิซา 
  ระลึกถึงพระสังฆราช 
   ลัมแบรต์ เดอ  

๑.นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี
๑-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนมีจติส านึกท่ีดี   
รู้จักน าหลักธรรมค าสอน 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ -
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มจีิตส านึกท่ีดี  
รู้จักน าหลักธรรมค าสอนมา
ประพฤติปฏบิัติในชีวิตประจ าวัน  
มีความโอบอ้อมอารี  ช่วยเหลือ

มาตรฐานที่ ๒ 
๒.๑ ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวท ี
ต่อผู้มีพระคณุ 



 

๖๖ 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑๐. โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนสู่การเรยีนรู้ 
- กิจกรรม ล.พ.ล. 
   สู่การเรียนรู้ ICT   
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
  นอกสถานท่ี 
- กิจกรรมเข้าคา่ย 
  ลูกเสือ – เนตรนาร ี
- กิจกรรมวันวิชาการ 
  เสริมสร้างการเรยีนรู ้

๑.นักเรยีนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี๑-
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ร้อยละ ๙๒ 
๒.ผูเ้รียนมีทักษะในการหา
เหตุผลมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มคีวาม
กระตือรือร้นในการเรียนรู ้
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว สามารถ 
น าทักษะไปใช้ในการด าเนิน

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๑ - มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
มีทักษะในการหาเหตุผลมี
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรูส้ิ่ง 
ต่าง ๆ รอบตัว สามารถน าทักษะ
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
ร้อยละ ๙๔.๘๒ 

มาตรฐานที่ ๓ 
๓.๑ มีนสิัยรักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
๓.๒มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเตมิ 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกัน 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้และ

   ลา ม็อต 
- กิจกรรมเปลวเทียน 
  แห่งธรรมน าชีวิต 
- กิจกรรมวันเกิด 
  แม่พระ 
- กิจกรรมSanta 
  Festival 
- กิจกรรมรณรงค ์
  จิตตารมณ์มหาพรต 
  ในโรงเรียน 

มาประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน  มีความโอบ
อ้อมอารี  ช่วยเหลือผู้อื่น    
มีความรูเ้กี่ยวกับความส าคญั
ทางศาสนาและสามารถ
ยอมรับความคิด  ความ
แตกต่างด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมได้    

ผู้อื่น   มีความรู้เกีย่วกับ
ความส าคญัทางศาสนาและ
สามารถยอมรับ ความคิด   
ความแตกต่างดา้นศาสนาและ
วัฒนธรรมได้     
ร้อยละ ๙๖.๑๒ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม 
ที่แตกต่าง 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนรุักษ ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๙. โครงการเด็กไทย 
ยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน 
- กิจกรรมยอดนักอ่าน 
- กิจกรรมหนังสือ
ความรู้มือเด็กท า 
   

๑.นักเรยีนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี๑ -
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนมีนสิัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
จากห้องสมุดแหล่งเรยีนรู้และ 
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสิ่งตา่ง ๆ รอบตัว 
ร้อยละ ๙ 
๙๒.๗๑ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัว 
๓.๒มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
๓.๓เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
๓.๔ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และน าเสนอ 
ผลงาน 
มาตรฐานท่ี ๖ 
๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการ 
จนส าเร็จ 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนา 
งานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและ 
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 



 

๖๗ 
 

-กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห ์
   

ชีวิตและมีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลย ี

น าเสนอผลงาน 
มาตรฐานที่ ๔ 
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาดว้ย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมเีหตผุลประกอบ 
๔.๔มีความคดิริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
มาตรฐานที่ ๖ 
๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนนิการ
จนส าเร็จ 
๖.๒ท างานอย่างมคีวามสุขมุ่งมั่นพัฒนา
งานและภูมิใจในผลของตนเอง 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

 
 
 
 
กลยุทธ์ที่  ๒  ด้านการจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



 

๖๘ 
 

๑. โครงการพัฒนา 
การเรยีนการสอน 
- กิจกรรมพัฒนา 
  โครงงาน 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- กิจกรรมวิจัยใน  
  ช้ันเรียน 
- กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระ 
  พัฒนาการเรียนรู ้
- กิจกรรมพัฒนา 
  แหล่งเรียนรู้  
  สู่การเรยีนรู ้

๑.ครูและนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ -
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๒ 
๒.ครูพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนน าไปพัฒนาให้กับ
นักเรียนและมีความรู ้
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ ออกแบบการจัดการ
เรียนรู ้

ครูและนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - มัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๓ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
น าไปพัฒนาใหก้ับนักเรยีน 
และมีความรู้ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ออกแบบการจดัการ
เรียนรู้  ร้อยละ ๙๔.๘๒ 
 

มาตรฐานที่ ๗ 
๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผ์ู้เรยีนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรยีน 
๗.๓ ครูออกแบบการจดัการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 
๗.๔ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปญัญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจดัการ
เรียนรู ้
๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบและ
ใช้ผลในการปรับการสอน 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครจูัดกระบวน 
การเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏบิัติจริง
จนสรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒.งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

๑.นักเรยีนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี๑-
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนได้รับการติดตาม
ดูแลช่วยเหลือแก้ไขปญัหา
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด 
และปลูกฝังให้ผูเ้รียนมี

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๑ - มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ได้รับการตดิตามดูแลช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ  
อย่างใกล้ชิด และปลูกฝังให้ผูเ้รียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ร้อยละ ๙๕.๒๐ 

มาตรฐานที่ ๗ 
๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาให้แกผู่้เรยีนทั้งด้านการ
เรียนและคณุภาพชีวิตด้วย 
ความเสมอภาค 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รยีน 
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง



 

๖๙ 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ ผู้เรยีนทุกคน 
๓. โครงการปลุกพลังจิต
ชีวิตคร ู
- กิจกรรมอบรมพัฒนา 
  ความรู้คุณธรรมและ 
  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
  ดูงานพัฒนาศักยภาพ 
  ครู 

๑.บุคลากรครูร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๙๒ 
๒.บุคลากรครูทุกคนมีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพครู  เป็นผู้มเีมตตา
กรุณา ซื่อสัตย์  และอุทิศ   
ตนในการท างานเป็น
แบบอย่างท่ีดีและสามารถ
พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
ทางด้านวิชาการ 

บุคลากรครูร่วมโครงการ 
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครู  เป็นผู้มี
เมตตากรณุา ซื่อสัตย์  และอุทิศ   
ตนในการท างานเป็นแบบอย่างท่ีดี
และสามารถพัฒนาตนเองให้
ก้าวหน้าทางด้านวิชาการ 
ร้อยละ ๙๕.๘๘ 

มาตรฐานที่ ๗ 
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดขีอง
สถานศึกษา 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา 
ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 
มาตรฐานที่ ๘ 
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
พึงพอใจในการบริหารการจดัการศึกษา 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเตม็ศักยภาพและเต็มเวลา 
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๔. โครงการบ ารุงขวัญ
เสรมิสร้างก าลังใจ 
- กิจกรรมเติมความสุข 
  กายและใจ 
- กิจกรรมครดู ี
  ศรีลัมแบรต ์
- กิจกรรมสานสัมพันธ ์
  ครอบครัวครลูัมแบรต ์
- กิจกรรมสุขภาพด ี
  ทั้งกายและใจ 

๑.บุคลากรครูร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๙๒ 
๒.บุคลากรครูไดร้ับการดูแล 
เสรมิสร้างขวัญและก าลังใจ 
สามารถอยู่ในองค์กรด้วย
ความสุขสันต ิ

บุคลากรครูร่วมโครงการ 
ได้รับการดูแล เสริมสร้างขวัญ 
และก าลังใจ สามารถอยู่ในองค์กร 
ด้วยความสุขสันต ิ
ร้อยละ ๙๖.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๘ 
๘.๑ผู้บรหิารมีวสิัยทัศนภ์าวะผู้น าและ
ความคิดรเิริม่ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน 
๘.๒ผู้บรหิารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินหรือ
ผลวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ 
๘.๓ผู้บรหิารสามารถบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุเปา้หมายที่ก าหนด 
ไว้ในแผนปฏิบตัิการ 

๕.โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 

๑.นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้รับ

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ไดร้ับทราบ

มาตรฐานที่ ๙ 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด 



 

๗๐ 
 

 
 

- กิจกรรมสื่อสัมพันธ์ 
  ล.พ.ล. สู่ชุมชน 
- กิจกรรมค่ายปจัฉิม 
  นิเทศและยุวบณัฑิต 
 
 
 

ทราบข้อมูลข่าวสาร และ
กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน 
ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมี
ความพึงพอใจต่อผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
๓.โรงเรียนมีคณะกรรมการ 
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 

ข้อมูลข่าวสาร และกจิกรรมต่างๆ
ของทางโรงเรียน มีความพึงพอใจ
ต่อผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
ร้อยละ ๙๖.๕๓ 

๙.๒คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ 
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
๙.๓ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีสว่น
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

๖.โครงการพัฒนา
บริหารโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน 
 

๑.โรงเรียนมีการกระจาย 
อ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ใช้หลักการมีส่วนร่วม 
ร้อยละ ๙๒ 
๒.มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมพัฒนาสถานศึกษา  
ร้อยละ ๙๒ 
๓.โรงเรียนมีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล ร้อยละ ๙๐ 

โรงเรียนไดร้ับความร่วมมือจาก
บุคลากรภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน เช่น    
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน  
องค์กร ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมี
การด าเนินกิจกรรมไป ในทางทิศ
เดียวกัน ร้อยละ ๙๓.๒๕ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๗. โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนสู่การเรยีนรู้ 
- กิจกรรม ล.พ.ล. 
   สู่การเรียนรู้ ICT   
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
  นอกสถานท่ี 
- กิจกรรมเข้าคา่ย 
  ลูกเสือ – เนตรนาร ี
- กิจกรรมวันวิชาการ 
 เสริมสรา้งการเรียนรู ้
  

๑.นักเรยีนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ -
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ร้อยละ ๙๒ 
๒.ผูเ้รียนมีทักษะในการหา
เหตุผลมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์กล้าแสดงออก  
มีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรูส้ิ่งต่าง ๆรอบตัว 
สนุกกับการเรียนรู้ สามารถน า
ทักษะไปใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี๑-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
มีทักษะในการหาเหตุผลมี
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์กลา้
แสดงออก มีความกระตือรือร้นใน
การเรยีนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
สนุกกับการเรียนรู้ สามารถน า
ทักษะไปใช้ในการด าเนินชีวิตได ้
อย่างเหมาะสม  ร้อยละ ๙๔.๘๒ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนดั และความ
สนใจของผู้เรียน 

๘. โครงการแนะแนว
และทุนการศึกษา 
เพื่อเด็กยากจนและ 
ด้อยโอกาส 
- กิจกรรมทุนการศึกษา 

๑.นักเรยีนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี๑-
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ที่มีฐานะ
ยากจนและด้อยโอกาสได้รับ 
การสนับสนุนด้านการศึกษา 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี
๑-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ได้รับความช่วยเหลือในด้าน
ทุนการศึกษา มีโอกาส 
พัฒนาตนเต็มศักยภาพ มีความรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรยีนทุกคน 



 

๗๑ 
 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๙. โครงการพัฒนา
อาคารสถานท่ี 
และภมูิทัศน ์
- กิจกรรมห้องเรยีน 
  สะอาดบรรยากาศ 
  วิชาการ 
- กิจกรรมซ่อมแซม 
  บ ารุง อาคารสถานท่ี 
  และภูมิทัศน์ 

๑.บรเิวณอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมท่ัวไปภายในและ
นอกบริเวณโรงเรยีนได้รับการ
พัฒนาดูแลรักษาและซ่อม
บ ารุงให้มีประสิทธิภาพการใช้
งานเกิดประโยชน์และ 
ความปลอดภัย 
ร้อยละ ๙๒ 
๒.บรเิวณอาคารสถานท่ี
สะอาด รม่รื่น สวยงาม มั่นคง 
ปลอดภัย มีบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมเกื้อกูลต่อ 
การพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

บริเวณอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมท่ัวไปภายในและนอก
บริเวณโรงเรียนได้รับการพัฒนา
ดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงให้มี
ประสิทธิภาพการใช้งานเกิด
ประโยชน์และความปลอดภัย 
บริเวณอาคารสถานท่ีสะอาด  
ร่มรื่น สวยงาม มั่นคง ปลอดภัย 
 มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม 
เกื้อกูลต่อการพัฒนาความรู ้
และคณุธรรม 
ร้อยละ ๙๔.๗๔ 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภยั มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดสีภาพแวดล้อม 
ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผูเ้รียน 
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภยัของ
ผู้เรยีน 

๑๐. โครงการเด็กไทย 
ยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน 
- กิจกรรมยอดนักอ่าน 
- กิจกรรมสปัดาห ์
  ห้องสมุด 
- กิจกรรมหนังสือความรู ้
  มือเด็กท า 

๑.นักเรยีนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนมีนสิัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
จากห้องสมุดแหล่งเรยีนรู้และ 
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๑ - มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และ 
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ร้อยละ ๙๒.๗๑ 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรยีนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้ออกแบบ 
มีส่วนร่วม 

 
 

  เพื่อเด็กยากจนและ 
  ด้อยโอกาส 
- กิจกรมการแนะแนว 
  การศึกษา 

และสามารถวางแผนด าเนิน
ชีวิตได้ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนได้รับความ
ช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษา 
มีโอกาสพัฒนาตน 
เต็มศักยภาพ มีความรู้  
มีคุณธรรม เป็นเยาวชนท่ีดี
ของชาติและมีอาชีพท่ีด ี
ในอนาคตต่อไป 

มีคุณธรรม เป็นเยาวชนท่ีดีของ 
ชาติและมีอาชีพท่ีดีในอนาคต
ต่อไป ร้อยละ ๙๗.๓๓ 



 

๗๒ 
 

 
 
 
 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑๑. โครงการรวมพลัง
สร้างสรรคส์ุขภาพ 
- กิจกรรมเด็กไทย 
  อนามัยด ี
- กิจกรรมส่งเสรมิ 
   ทักษะด้านกีฬา 
- กิจกรรมต้านภัย 
  ไข้เลือดออกไร้ยุงลาย 

๑.นักเรยีนระดับประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และมสีมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งม ี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
มีความมั่นใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และให้เกียรติ
ผู้อื่น 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
– มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เข้าร่วม
กิจกรรม มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานรวมทั้งมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ มีความมั่นใจกลา้
แสดงออกอย่างเหมาะสม  
และให้เกียรตผิู้อื่น 
ร้อยละ ๙๔.๐๑  

มาตรฐานที่ ๑๑ 
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภยัของ
ผู้เรยีน 

๑๒.โครงการพัฒนา
ระบบบรหิารงาน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๒ โรงเรยีนมีการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
จัดท ารายงานประจ าปี 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ติดตาม
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน น าผลการ
ประเมินท้ังภายในและ
ภายนอกใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพ 

โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดท ารายงานประจ าปี จดัระบบ
ข้อมูลสารสนเทศในการบรหิาร
จัดการเพื่อพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน น าผลการ
ประเมินท้ังภายในและภายนอกใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
ร้อยละ ๙๕.๔๐ 

มาตรฐานที่ ๑๒  
๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๑๒.๒จดัท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓จดัระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔ตดิตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคณุภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๑๒.๖จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 



 

๗๓ 
 

 
กลยุทธ์ที่  ๓  ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา 
การเรยีนการสอน 
-กิจกรรมพัฒนาสื่อ 
  การเรียนการสอน 
- กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระ 
  พัฒนาการเรียนรู ้
- กิจกรรมพัฒนา 
  แหล่งเรียนรู ้
  สู่การเรยีนรู ้
- กิจกรรมพัฒนา 
  โครงงาน 

๑.ครูและนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่๑ -
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๒ 
๒.ครูพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนน าไปพัฒนาให้กับ
นักเรียนและมีความรู ้
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ ออกแบบการ 
จัดการเรียนรู ้

ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
น าไปพัฒนาให้กับนักเรยีน 
และมีความรู้ความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ ออกแบบ 
การจัดการเรยีนรู ้
ร้อยละ ๙๕.๐๓ 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ 
๑๓.๑มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบคุลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๒. โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนสู่การเรยีนรู ้
- กิจกรรม ล.พ.ล. 
   สู่การเรียนรู้ ICT   
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
  นอกสถานท่ี 
- กิจกรรมเข้าคา่ย 
  ลูกเสือ-เนตนาร ี
-กิจกรรมวันวิชาการ 
 เสริมสรา้งการเรียนรู ้
  
  

๑.นักเรยีนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี๑-
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ร้อยละ ๙๒ 
๒.ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น 
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
สนุกกับการเรียนรู้ มีทักษะใน
การหาเหตุผลมีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์และกล้าแสดงออก 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี
๑-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มีความกระตือรือร้น 
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
สนุกกับการเรียนรู้ มีทักษะในการ
หาเหตผุลมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์และกล้าแสดงออก 
ร้อยละ ๙๔.๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

 

กลยุทธ์ที่  ๔  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 



 

๗๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสรมิ 
อัตลักษณโ์รงเรียน
คาทอลิก 
- กิจกรรมพัฒนา 
  บุคลากรตามอัตลักษณ ์
  ของโรงเรียน 
- กิจกรรมสร้างเสริม 
  บรรยากาศส่งเสริม 
  อัตลักษณ ์
- กิจกรรมพัฒนา 
  คุณลักษณะผูเ้รียน    
  ตามอัตลักษณ์ของ 
   ผู้เรียน 

๑.ครูและผู้เรยีน   ระดับช้ัน 
ป.๑– ม.๓  ร้อยละ ๙๒ 
เป็นแบบอย่างในการพัฒนา
คุณธรรมตามแบบ
พระสังฆราชลัมแบรตฯ์  
๒.โรงเรียนมีบรรยากาศในการ
ด าเนินชีวิตมีคณุธรรม ตาม
แบบฉบับของพระสังฆราชลัม
แบรต์ฯและส่งเสริมให้ครูและ
ผู้เรยีนบรรลผุลตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้น
ของสถานศึกษา   

ครูและผู้เรียน   ระดับชั้น ป.๑ – 
ม.๓  เป็นแบบอย่างในการพัฒนา
คุณธรรมตามแบบพระสังฆราช 
ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต  
โรงเรียนมีบรรยากาศในการ
ด าเนินชีวิตมีคณุธรรม ตามแบบ
ฉบับของพระสังฆราชลัมแบรต์ฯ
และส่งเสรมิให้ครูและผู้เรียน
บรรลผุลตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา   
ร้อยละ ๙๕.๗๐ 

มาตรฐานที่ ๑๔ 
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๒. โครงการปลูกฝัง
คุณธรรม เพื่อสร้าง
จิตส านึกท่ีด ี
- กิจกรรมรูจ้ักออม 
  ก่อสุขทุกสถาน 
- กิจกรรมเด็กดีม ี
  กตัญญูรู้คณุแม ่
- กิจกรรมวันลอย 
  กระทง 
- กิจกรรมวันพุทธรักษา 
  บูชาพ่อ 
- กิจกรรมมหศัจรรย ์
   วันเด็ก 
- กิจกรรมแสงธรรม 
  น าทาง 

๑.นักเรยีนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี๑-
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนมีคณุธรรม
จริยธรรม บ าเพญ็ตน 
ให้เป็นประโยชน์  
มีจิตสาธารณะเพื่อผู้อื่น 
ตระหนักรู้คณุค่า ร่วมอนรุักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ตามหลักสูตรและอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี
๑-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มีคุณธรรมจริยธรรม บ าเพ็ญตน 
ให้เป็นประโยชน์  
มีจิตสาธารณะเพื่อผู้อื่น ตระหนัก 
รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม และมีคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์
ตามหลักสูตรและอัตลักษณ ์
ของโรงเรียน ร้อยละ ๙๖.๗๒ 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการวันส าคญั ๑.นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี นักเรียนช้ันประถมศึกษา มาตรฐานที่ ๑๔ 



 

๗๕ 
 

ทางศาสนา 
- กิจกรรมพิธีมสิซา 
  ระลึกถึงพระสังฆราช 
   ลัมแบรต์ เดอ  
   ลา ม็อต 
- กิจกรรมเปลวเทียน 
  แห่งธรรมน าชีวิต 
- กิจกรรมวันเกิด 
  แม่พระ 
- กิจกรรมSanta 
  Festival 
 

๑-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ร้อยละ ๙๒ 
๒.นักเรยีนมีจติส านึกท่ีดี   
รู้จักน าหลักธรรมค าสอนมา
ประพฤติปฏบิัติใน
ชีวิตประจ าวัน  มีความโอบ
อ้อมอารี  ช่วยเหลือผู้อื่น    
มีความรูเ้กี่ยวกับความส าคญั
ทางศาสนาและสามารถ
ยอมรับความคิด   
ความแตกต่างดา้นศาสนา 
และวัฒนธรรมได้    

ปีท่ี ๑ - มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มีจิตส านึกท่ีดี   
รู้จักน าหลักธรรมค าสอนมา
ประพฤติปฏบิัติในชีวิตประจ าวัน  
มีความโอบอ้อมอารี  ช่วยเหลือ
ผู้อื่น   มีความรู้เกีย่วกับ
ความส าคญัทางศาสนา 
และสามารถยอมรับความคิด   
ความแตกต่าง ด้านศาสนา 
และวัฒนธรรมได้    
ร้อยละ  ๙๖.๑๒ 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่  ๕  ด้านมาตรการส่งเสริม 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการ 
ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู ้
สู่หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมบูรณาการ  
  เสริมสร้างการเรยีนรู ้
  อยู่อย่างพอเพียง 
- กิจกรรมน้อมน า 

๑. ครูและผู้เรยีน  ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๒   
๒.ครูและผู้เรยีนเห็น
ความส าคญัและ มีความ
ตระหนักในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการด าเนิน

ครูและผู้เรียน  ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ เห็นความส าคัญและ  
มีความตระหนักในการน า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต    
ร้อยละ ๙๔.๐๔ 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ 
เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลตุาม
เป้าหมาย 



 

๗๖ 
 

  หลักปรัชญาสู่สาะ 
  การเรียนรู ้
- กิจกรรมตลาดนดั 
  ความรักแบ่งปัน 
  ความสุข  
  สู่ความพอเพียง 

ชีวิต     

๒.โครงการจิตอาสา 
เพิ่มคุณคา่ความเป็น
มนุษย์ 
- กิจกรรมปันน้ าใจ 
  เพื่อสร้างรอยยิม้ 
  ให้แด่ผู้ด้อยโอกาส 
- กิจกรรมให้ด้วยใจ 
  ไปด้วยรัก 
- กิจกรรมรักษ์ 
  สิ่งแวดล้อม 
  พร้อมมีจิตสาธารณะ 

๑. ครูและผู้เรยีน  ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๒  
๒.บุคลากรครูและผู้เรียน    
มีจิตส านึกในด้านการเสียสละ   
รู้จักแบ่งปัน  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความรัก  
ความสามัคคี     และเกิด
ความภาคภูมิใจในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นอยูเ่สมอ 

ครูและผู้เรียน  ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓  
มีจิตส านึกในด้านการเสียสละ  
รู้จักแบ่งปัน  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความรัก   
ความสามัคคี   
และเกดิความภาคภมูิใจ 
ในการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ 
ร้อยละ ๙๕.๑๐ 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ 
เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลตุาม
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา               
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑.๑  มสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

๙๒๘ ๙๒๘ 
๑๐๐.๐๐ 

 
๐.๕ ๐.๕๐ 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๗๔๐ 
 

๙๒๘ 

๗๙.๗๔ 
 
 

๐.๕ ๐.๓๙ 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๙๒๘ 

๙๒๘ 
๑๐๐.๐๐ 

 
๑ ๑ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๙๒๘ 
๙๒๘ 

๑๐๐.๐๐ 
 

๑ ๑ 

๑.๕ มมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกยีรติ
ผู้อื่น 

๙๒๘ 
๙๒๘ 

๑๐๐.๐๐ 
 

๑ ๑ 



 

๗๗ 
 

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

๙๒๘ 

๙๒๘ 
๑๐๐.๐๐ 

 
๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑    ๕ ๔.๘๙ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑.  โครงการรวมพลัง สร้างสรรค์สุขภาพ 
  -  กิจกรรมเด็กไทยอนามัยดี 
  -  กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬา 
  -  กิจกรรมต้านภัยไข้เลือดออกไร้ยุงลาย  
 
 
 
 

๓.  แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และ
รณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ   เชิญวิทยากรมาให้การอบรมเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
และสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ จากเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้นักเรียนได้ดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย สนับสนุนให้ผู้เรียน
แสดงออก อย่างเหมาะสมในการแข่งขันด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ และกีฬา ในวันวิชาการ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของผู้เรียนและร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างมีความสุข 
 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู ที่อยู่

ในระดับ 3 ขึ้นไป 
จ านวน นร./ครู

ทั้งหมด 
ร้อยละที่ได้ 

 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒.๑ มคีุณลักษณะที่พึงประสงคต์าม
หลักสตูร 

๙๒๘ 
 

๙๒๘ ๑๐๐.๐๐ 
 

๒ ๒ 

๒.๒  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคณุ 

๙๒๘ ๙๒๘ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

๙๒๘ ๙๒๘ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๒.๔  ตระหนัก รูคุ้ณคา่ ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๙๒๘ ๙๒๘ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒    ๕ ๕ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ๓.  โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดี 
   - กิจกรรมรู้จักออม ก่อสุขทุกสถาน 
  - กิจกรรมน้อมร าลึก เทิดทูนพระคุณครู 



 

๗๘ 
 

  - กิจกรรมเด็กดีมีกตัญญูรู้คุณแม่ 
  - กิจกรรมวันลอยกระทง 
  - กิจกรรมวันพุทธรักษาบูชาพ่อ 
  - กิจกรรมมหัศจรรย์วันเด็ก 
  - กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม ธรรมะสู่โรงเรียน 
 ๔.  โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
  - กิจกรรมพิธีมิสซาระลึกถึงพระสังฆราช ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต 
  - กิจกรรมเปลวเทียนแห่งธรรมน าชีวิต 
 
 

 - กิจกรรมวันเกิดแม่พระ 
  - กิจกรรม Santa Festival 
  - กิจกรรมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในโรงเรียน 
 ๕.  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  - กิจกรรมระเบียบวินัยดี เสริมศักดิ์ศรีลูกลัมแบรต์ฯ 
  - กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน  
๗.   โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก 
  - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  - กิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศส่งเสริมอัตลักษณ์ 
  - กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
๘. โครงการจิตอาสาเพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
   - กิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรักเพ่ือสร้างรอยยิ้มให้แด่ผู้ด้อยโอกาส 
 - กิจกรรมรักษส์ิ่งแวดล้อมพร้อมมีจิตสาธารณะ  
 ๙.  โครงการรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา 
๑๐.  กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 
๑๑.  กิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ 
๑๒.  กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
๑๓.  สถิติเด็กมาเรียน 
๑๔.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑๕.   บันทึกลูกท่ีดีของพ่อแม่ 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ 
 

  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และเป็นคนดีของสังคม โดยจัดกิจกรรม  โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือสร้าง
จิตส านึกท่ีดี โครงการวันส าคัญทางศาสนา โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
๒. ผลการพัฒนา 
  จากการที่โรงเรียนจัดโครงการที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกเห็นคุณค่าและมีความภูมิใจ 
ในความเป็นไทย รู้จักน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  



 

๗๙ 
 

มีระเบียบวินัยในตนเอง มีมารยาท มีสัมมาคารวะ มีความรับผิดชอบ สามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีได้
ถูกต้อง พัฒนาทักษะชีวิต รู้จักแก้ปัญหา และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ส่งผลให้การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ในระดับดีเยี่ยม 
 
๓.  แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนจัดท าสรุปรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๘ประการ)  มีแบบบันทึกพฤติกรรม แบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์   ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือโรงเรียนจะสามารถอธิบายระดับคุณภาพได้อย่างชัดเจนและเป็น
ภาพรวมของ(ร้อยละ)โรงเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๑  มีนสิัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรูด้้วยตนเองจากห้องสมดุ 
แหล่งเรียนรู้ และสือ่ต่างๆ รอบตัว 

๘๕๕ ๘๕๕ 

 
๑๐๐.๐๐ 

 
๒ ๒ 

๓.๒  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

๘๕๕ ๘๕๕ 

 
๑๐๐.๐๐ 

 
 

๑ ๑ 

๓.๓  เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่ง
กัน 

๘๕๕ ๘๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๓.๔  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

๘๕๕ ๘๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓    ๕ ๕ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑.  โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน 
  - กิจกรรมยอดนักอ่าน 
  - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
  - กิจกรรมหนังสือความรู้มือเด็กท า 
๒.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓.  โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ 
  - กิจกรรม ล.พ.ล. สู่การเรียนรู้ ICT  
  - กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 



 

๘๐ 
 

  - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
  - กิจกรรมวันวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน    
๔.  แบบประเมินและสรุปค่าร้อยละของการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
๕.  ผลสรุปค่าร้อยละของสมรรถนะตามหลักสูตร 
 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ 
  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม เพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน และสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน โดยจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒. ผลการพัฒนา  
  จากการที่โรงเรียนได้จัดโครงการเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าของการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านความคิด
และมีทักษะในการเรียนรู้ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในระดับดีเยี่ยม 
๓.  แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนควรก าหนดมาตรฐานการอ่านของผู้เรียนในทุกระดับชั้น บันทึกสถิติการใช้ห้องสมุดของ
ผู้เรียนทุกระดับชั้น พัฒนาการจัดท าแผนการเรียนรู้และการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  
 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์    
                  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./
ครู ที่อยู่ใน

ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๔.๑  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง 
และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคดิของ
ตนเอง 

๘๕๕ ๘๕๕ 

 
๑๐๐.๐๐ 

 
๒ ๒ 

๔.๒  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๘๕๕ ๘๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

 

 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./
ครู ที่อยู่ใน

ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๔.๓  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมเีหตผุล

๘๕๕ ๘๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 



 

๘๑ 
 

ประกอบ 
๔.๔มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์

ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
๘๕๕ ๘๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔    ๕ ๕ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียน 

 - กิจกรรม ล.พ.ล. สู่การเรียนรู้ ICT 
  - กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
  - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
  - กิจกรรมวันวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้  

      ๓. แบบประเมินและสรุปค่าร้อยละของการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
      ๔. ผลการสรุปค่าร้อยละของสมรรถนะตามหลักสูตร 

 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๔ 
   โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และคิดได้ตลอดแนว มีการ
จัดระเบียบความคิด ใช้เหตุและผลในการอ้างอิงแนวคิดสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู สื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ก าหนดเป้าหมา คาดการณ์และตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ โดยจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ ประเมินและสรุปค่าร้อยละของ
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  
๒. ผลการพัฒนา 
  จากการจัดโครงการอย่างหลากหลายส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
ความสามารถที่ตนเองถนัด และได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความคิดที่เป็นระบบ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ
ดู สื่อสารโดยการพูดหรือเขียน สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วยตนเอง ส่งผลให้การประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในระดับดมีาก 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนควรมีแผนการด าเนินงานในการพัฒนาแบบสรุปผลความสามารถด้านการคิดของผู้เรียน
ตามตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน  
 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับที่ได้ 

 
น้ าหนัก (คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเฉลีย่แต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์

 
๔ 

๑ ๐.๘ 



 

๘๒ 
 

๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

 
๔ 

๑ ๐.๘ 

๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตาม
เกณฑ ์

๔ ๒ ๑.๖ 

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเปน็ไป
ตามเกณฑ ์

๔ 
 

๑ ๐.๘ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕  ๕ ๔ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒.  แบบประเมินสรุปค่าร้อยละของสมรรถนะตามหลักสูตร 
๓.  แบบประเมินและสรุปค่าร้อยละของการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
๔. รายงานและสรุปผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการสึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕ 
  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร และมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด รวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยจัดโครงการวัดผล
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
๒. ผลการพัฒนา  
  จากการจัดโครงการผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามจุดประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชา โรงเรียนมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผ่านการพัฒนาและ
ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนที่มีความสมบูรณ์ 
ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ ในระดับดีมาก 
๓.  แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนควรจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น และมี
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดมีแผนยกระดับในเรื่องการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ผู้เรียนมีการพัฒนา คิด วิเคราะห์ และเขียนเรื่องหรือข้อความที่
ได้จากการอ่าน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู ที่อยู่

ในระดับ 3 ขึ้นไป 
จ านวน นร./ครู

ทั้งหมด 
ร้อยละที่ได้ 

 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๖.๑  วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

๘๕๕ ๘๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒ 

๖.๒  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

๘๕๕ ๘๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 



 

๘๓ 
 

๖.๓  ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ๘๕๕ ๘๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 
๖.๔  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ

หาความรู้เกีย่วกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

๘๕๕ ๘๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖    ๕ ๕ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ 
  - กิจกรรม ล.พ.ล. สู่การเรียนรู้ ICT  
  - กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
  - กิจกรรมวันวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้ 
๒. โครงการ ล.พ.ล. มุ่งเรียนรูสู้่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  - กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 
  - กิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญาสู่สาระการเรียนรู้ 
  - กิจกรรมตลาดนัดความรักแบ่งปันความสุขสู่ความพอเพียง 
 
 ๓. กิจกรรมหนังสือความรู้มือเด็กท า 
      ๔. กิจกรรมพัฒนาโครงการ 
      ๕. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖ 

   โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผน
ท างานการด าเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่  มีการตรวจสอบทบทวนการท างานเป็นระยะ 
ๆจนงานที่ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดจนส าเร็จอย่างมี
คุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างานเป็น
หมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  โดยจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ โครงการ ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู้สู่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ๒. ผลการพัฒนา  
   จากการจัดโครงการนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพความสามารถที่ตนเองถนัด และมี
ประสบการณ์ตรงในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการท างาน
อย่างเป็นขั้นตอน ผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานด้วยความ
รอบคอบ กระตือรือร้น ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ ในระดับดีเยี่ยม 
๓.  แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็น ฝึกการเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการท างานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลส าเร็จ มีการ



 

๘๔ 
 

จัดการเรียนรู้เรื่องอาชีพที่สุจริต  ให้ความรู้ความเข้าใจในอาชีพสุจริตที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือพร้อมรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู ที่

อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 
จ านวน นร./ครู

ทั้งหมด 
ร้อยละที่ได้ 

 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๗.๑  ครูมีการก าหนดเปา้หมายคณุภาพผู้เรยีนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

๗๓ ๗๓ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๗.๒  ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน 

๗๓ ๗๓ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๗.๓  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญา   

๗๓ ๗๓ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒ 

๗.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภมูิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจดัการเรียนรู ้

๗๓ ๗๓ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๗.๕  ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๗๓ ๗๓ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปญัหา
ให้แก่ผู้เรียนท้ังดา้นการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๗๓ ๗๓ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๗.๗  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 

๗๓ ๗๓ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๗.๘  ครูประพฤตปิฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๗๓ ๗๓ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 

๗.๙  ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๗๓ ๗๓ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ 



 

๘๕ 
 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗    ๑๐ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ๑.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๒. โครงการแนะแนวและทุนการศึกษาเพ่ือเด็กยากจนและด้อยโอกาส 
  - กิจกรรมทุนการศึกษาเพ่ือเด็กยากจนและด้อยโอกาส 
 - กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและด้อยโอกาส 
๓. โครงการปลุกพลังจิตชีวิตครู 
  - กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  - กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพครู 
 ๔. กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 
 ๕. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
 ๖. กิจกรรม ล.พ.ล.สู่การเรียนรู้ ICT  
 ๗. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
 ๘. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๙. แบบบันทึกการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
๑๐. งานนิเทศการสอน 
๑๑. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ์   
๑๒. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ. ๕) 
๑๓. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะต าแหน่งด้วย
ความมุ่งมั่น และเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนอย่างทั่วถึง ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการใช้สื่อ 
เลือกใช้สื่ออย่างมีคุณภาพ น าความรัก ความเมตตา เอาใจใส่ เอ้ืออาทรชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียนทุกคน
อย่างใกล้ชิดมีการศึกษาผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ครูปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพโดยจัดโครงการปลุกพลังจิตชีวิตครู มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับ
มอบหมาย พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  โครงการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 



 

๘๖ 
 

 
๒.  ผลการพัฒนา 
  จากการจัดโครงการครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด เลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เลือกสื่อที่มี
คุณภาพ       มีความเหมาะสมหลากหลายสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๗   ในระดับดีเยี่ยม 
๓.  แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนควรมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน     
ให้ความรู้ความเข้าใจ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูให้มากขึ้น พัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด พัฒนาการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
ของผู้เรียนตามระดับความสามารถ และปรับปรุงพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   มีการ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๘.๑  ผูบ้ริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิด
ริเริม่ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน 

๕ ๑ ๑ 

๘.๒  ผูบ้ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

๕ ๒ ๒ 

๘.๓  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 

๕ ๒ ๒ 

๘.๔  ผูบ้ริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

๕ ๒ ๒ 

๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

๕ ๑ ๑ 

๘.๖  ผูบ้ริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘  ๑๐ ๑๐ 
 

 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑.  โครงการปลุกพลังจิตชีวิตครู 
  - กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  - กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพครู 



 

๘๗ 
 

๒.  แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
๓.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๔.  รายงานการประชุม 
๕.  แฟ้มพัฒนางานครู 
 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๘ 
    ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้กระบวนการวิจัยใน
การพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุม การบริหารฝ่ายงานในสถานศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ 
เอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มเวลา  ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษา ด้วย
กิจกรรมและงานที่สอดคล้องกับการพัฒนามาตรฐานนี้คือ งานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ
งานประจ าปี รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
รายงานการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงาน สมุดนิเทศ หนังสือติดต่อประสานงาน หนังสือเชิญประชุม แฟ้ม
สะสมงานของครู / ผู้บริหาร 
๒. ผลการพัฒนา   
 จากการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผู้บริหารบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงาน มีการกระจายอ านาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
บทบาทหน้าที่ ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหาร
สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนรว่มในการประเมินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และมีความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    ส่งผลให้การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๘ ในระดับดีเยี่ยม 
๓.  แนวทางการพัฒนา 
  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรครูได้รับการพัฒนาการใช้หลักสูตรท้องถิ่น มีการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน ตามความสามารถและความ
ถนัดหรือสนใจ มีการนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที่ก าหนดใน
แผนงาน โครงการครบถ้วน 
 

 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด 

๕ 
 

๒ ๒ 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม

๕ ๑ ๑ 



 

๘๘ 
 

เป้าหมาย 
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมใน

การพัฒนาสถานศึกษา 
๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙  ๕ ๕ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑.  กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  
๒.  โครงการพัฒนาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
๓.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔. แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
๕. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
๖.  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๙ 
 

  โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบในการพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น ให้ความเห็นของรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา  โดยโรงเรียน
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   แผนปฏิบัติงานประจ าปี  รายงานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และคณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย ค าสั่งการปฏิบัติงาน หนังสือติดต่อประสานงาน หนังสือเชิญ
ประชุม  
 
 
๒. ผลการพัฒนา  
  ผู้ปกครองและชุมชนได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและ
คุณภาพสถานศึกษา โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน คณะกรรมการสถานศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน การขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามมาตรฐานที่ ๙ ในระดับดีเยี่ยม 
๓.  แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนะ ส่งเสริมสนับสนุนในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้าง 
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนควรจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็น วางแผน  การด าเนินการ การแก้ไขปัญหา ตลอดจน ควบคุม ก ากับ 
ติดตามและประเมินผล มีส่วนร่วมในการวางแนวทาง นโยบายเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 



 

๘๙ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๐.๑ หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

๕ ๒ ๒ 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิม่เตมิที่หลากหลายให้ผู้เรยีน
เลือกเรยีนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ 

๕ ๒ ๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทีส่่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๕ ๑ ๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรยีนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

๕ ๑ ๑ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และ
น าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

๕ ๒ ๒ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐  ๑๐ ๑๐ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี 
๒. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ 
 - กิจกรรม ล.พ.ล. สู่การเรียนรู้ ICT  
  - กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 

  - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
  - กิจกรรมวันวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้ 
๓. โครงการปลุกพลังจิตชีวิตครู 

 - กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  - กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพครู 

๔. กิจกรรมชุมนุม 
๕. โครงการแนะแนวและทุนการศึกษา เพ่ือเด็กยากจนและด้อยโอกาส 
 ๖. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๗. กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระ พัฒนาการเรียนรู้ 



 

๙๐ 
 

 ๘. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๙. งานนิเทศการสอน 
๑๐. งานวิจัยในชั้นเรียน  
๑๑. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๐ 

  โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาและจุดเน้น 
ของสถานศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร จัดเพ่ือตอบสนอง ให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ ครูจัดการเรียนการสอนให้บรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด  โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ก ากับการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง น าผลนิเทศมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกด้านด้วยความ
เสมอภาคอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง   
๒. ผลการพัฒนา 
 

          จากการจัดโครงการดังกล่าวท าให้โรงเรียนมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ที่น าไปสู่พัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น จากการพัฒนาการเรียน
การสอนท าให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์  รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม ได้ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหาเป็น  ครู
มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่หลายหลาย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ท าให้
ผู้เรียน สามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด และความสนใจอย่างเท่าเทียมกัน โรงเรียนมีการนิเทศ 
ติดตามก ากับการใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ท าให้ครูพัฒนาวิธีการสอน       ที่หลากหลาย และน า
ผลนิเทศมาใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจัดระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน
ทุกคนท าให้ ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 
๑๐  ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
๓.  แนวทางการพัฒนา 
   โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  รักความเป็นไทย 
และอยู่อย่างพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชนและสังคม 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนลงมือท างานในสถานการณ์จริง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง สนับสนุนให้มีการอบรม
สัมมนาส าหรับครู จัดการบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชาอย่าง
เหมาะสม 
 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ อาคารเรยีนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภยั มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี 
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

๕ ๔ ๔ 



 

๙๑ 
 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้รียน 

๕ ๓ ๓ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 

๕ ๓ ๓ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑  ๑๐ ๑๐ 
๑.  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
  - กิจกรรมห้องเรียนสะอาด บรรยากาศวิชาการ 
  - กิจกรรมซ่อมแซม บ ารุง อาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
 
 
๒. โครงการรวมพลังสร้างสรรค์สุขภาพ 
  - กิจกรรมเด็กไทย อนามัยดี 
  - กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬา 
  - กิจกรรมต้านภัยไข้เลือดออก ไร้ยุงลาย 
๓. โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน 
  - กิจกรรมยอดนักอ่าน 
  - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
 - กิจกรรมหนังสือความรู้มือเด็กท า 
 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑ 
  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง ใช้การได้ดี น าไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนทุกด้าน  ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  และมีส่วนร่วม ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสมุดอาคารเรียน อาคารประกอบการ แหล่งเรียนรู้ สื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พอเพียงกับผู้เรียนและ
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่น โดยจัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
จัดโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  โรงเรียนจัดห้องสมุดที่มีระบบการ
บริหารจัดการ ตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีโครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน คิด และวิเคราะห์ 
๒. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดโครงการดังกล่าวโรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร ห้องประชุม
ครบทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ านวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้จักดูแล
ตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รู้จักรักษาสุขภาพอนามัย มีสุขภาพจิตดี และรู้จักหลีกเลี่ยงหรือป้องกัน
ตนเองจากอุบัติเหตุ  ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑  ในระดับดเียี่ยม 
๓.  แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนควรจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพความปลอดภัยจากอุบัติเหตุให้กับผู้ เรียน  
จัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
 
 



 

๙๒ 
 

 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ๑ ๑ 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๑ ๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๔ ๑ ๐.๘ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๐.๕ ๐.๕ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๕ ๐.๕ ๐.๕ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

๕ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๒  ๕ ๔.๘ 
 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
๓. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) 
๔. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๕. รายงานการประชุมครู 
๖. รายงานการประชุมฝ่ายงาน 
๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๘. รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน 
๙. คู่มือครปูระจ าปี 
๑๐.งานสารสนเทศโรงเรียน 
๑๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียน 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๒ 
   โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ มีมาตรฐานการศึกษาที่เกิดจากการศึกษา
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และ



 

๙๓ 
 

มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที่เด่นชัด ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ
โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ
จ าเป็นของสถานศึกษา  มีโครงการ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา มีการจัดท าสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุมทันสมัย มีการด าเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีละ ๑ ครั้ง น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการที่โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงท า
ให้สถานศึกษามีคุณภาพที่สร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันต่อผู้ปกครอง และชุมชนว่าสถานศึกษาจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรม สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายท าให้ทิศทางการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติที่ก าหนดไว้  ส่งผลให้การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒  ในระดับดีเยี่ยม 
๓.  แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนควรน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจทุกฝ่าย
งาน ได้แก ่ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ฝ่ายบริหารทั่วไป มีการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบคุลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

๕ ๕ ๕ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๔ ๕ ๔ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๓  ๑๐ ๙ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
  - กิจกรรมห้องเรียนสะอาด บรรยากาศวิชาการ 



 

๙๔ 
 

  - กิจกรรมซ่อมแซมบ ารุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
๒. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
๓. กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 
๔. กิจกรรมตลาดนัดความรัก แบ่งปันความสุขสู่ความพอเพียง 
๕. บันทึกและสรุปค่าร้อยละของการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๓ 
  โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหา
ความรู้และเรียนด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยจัด
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้าง
การเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง และกิจกรรมตลาดนัดความรักแบ่งปันความสุขสู่ความพอเพียง 
๒. ผลการพัฒนา  
 จากการด าเนินโครงการที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาดังกล่าว  ท าให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้    
ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓  ในระดับดีเยี่ยม 
๓.  แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ค้นคว้าหาความรู้    
โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
                    ที่ก าหนดขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้้เรียนบรรลตุาม
เป้าหมายวสิัยทัศน์ ปรัชญา และจดุเน้นของ
สถานศึกษา 

๕ ๓ ๓ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรยีนบรรลตุามเปา้หมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

๕ 
 
 

๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๔  ๕ ๕ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑.  โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก 
  - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  - กิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศส่งเสริมอัตลักษณ์ 
  - กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณ์ผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
๒. โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดี 
  - กิจกรรมรู้จักออม...ก่อสุขทุกสถาน 
  - กิจกรรมน้อมร าลึกเทิดทูนพระคุณครู 



 

๙๕ 
 

  - กิจกรรมเด็กดีมีกตัญญูรู้คุณแม่ 
  - กิจกรรมวันลอยกระทง 
  - กิจกรรมวันพุทธรักษาบูชาพ่อ 
 - กิจกรรมมหัศจรรย์วันเด็ก 
  - กิจกรรมแสงธรรมน าทาง 
๓. โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
  - กิจกรรมพิธีมิสซาระลึกถึงพระสังฆราช ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต 
  - กิจกรรมเปลวเทียนแห่งธรรมน าชีวิต 
  - กิจกรรมวันเกิดแม่พระ 
  - กิจกรรม Santa Festival 
  - กิจกรรมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในโรงเรียน 
 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๔ 
  โรงเรียนมีกระบวนการด าเนินการและบริหารจัดการของสถานศึกษา เพ่ือให้คุณภาพการจัด
การศึกษาเกิดสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม หรือโครงการ มีผล
การด าเนินงานสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยด าเนินโครงการ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
โรงเรียนคาทอลิก   
๒. ผลการพัฒนา  
  จากการที่โรงเรียนด าเนินโครงการดังกล่าว ท าให้ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔  
 ในระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
๓.  แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนควรให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของโรงเรียน รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ทีไ่ด้ 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏริูปการศึกษา 

๕ 
 

๓ ๓ 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย ๕ ๒ ๒ 



 

๙๖ 
 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๕  ๕ ๕ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. โครงการ ล.พ.ล.มุ่งเรียนรูสู้่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 
  - กิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญาสู่สาระการเรียนรู้ 
  - กิจกรรมตลาดนัดความรักแบ่งปันความสุขสู่ความพอเพียง 
๒. โครงการจิตอาสาเพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
  - กิจกรรมปันน้ าใจ เพ่ือสร้างรอยยิ้มให้แด่ผู้ด้อยโอกาส 
  - กิจกรรมให้ด้วยใจ ไปด้วยรัก 
 - กิจกรรมรักษ  ์สิ่งแวดล้อมพร้อมมีจิตสาธารณะ 
 
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๕  
  โรงเรียนมีการด าเนินโครงการ ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
จิตอาสาเพ่ิมคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมหรือสืบสานโครงการ
พระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
มีส่วนร่วม   
๒. ผลการพัฒนา  
  โรงเรียนมีการด าเนินโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๙๒ ขึ้นไป บุคลากรใน
สถานศึกษามีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานร้อยละ ๙๒ ขึ้นไป ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
เกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่โรงเรียน ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕  
 ในระดับดีเยี่ยม 
๓.  แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพร้อมรับการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน โดยผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการส่งเสริม และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้การรับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   ๓๐ ๒๘.๘๙ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ ๕ ๔.๘๙ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์   
 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร ๕ ๔ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๕ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ ๔๙.๘ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐ ๑๐ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล 

๑๐ ๑๐ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐ ๑๐ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ ๑๐ ดีเย่ียม 



 

๙๘ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๕ ๔.๘ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ ๙ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้   

๑๐ ๙ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๕ ๕ ดีเย่ียม 

 
 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕ ๕ ดีเย่ียม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๗.๖๙ ดีเย่ียม 

 
  ระดับขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ      ดีเยี่ยม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๙ 
 

 
 
 
 
๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๔.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น ป.๑ – ม.๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

กลุ่มสาระ 
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๕ ๐ ๑ ๑ ๕ ๒๒ ๒๙ ๑๙ ๑๘ 

คณิตศาสตร์ ๙๕ ๐ ๐ ๐ ๑ ๗ ๒๐ ๒๖ ๔๑ 

วิทยาศาสตร์ ๙๕ ๐ ๐ ๑ ๖ ๑๓ ๑๖ ๒๐ ๓๙ 

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๙๕ ๐ ๐ ๓ ๒๐ ๒๙ ๒๕ ๑๒ ๖ 

ประวัติศาสตร์ ๙๕ ๐ ๐ ๑ ๑๐ ๑๙ ๒๘ ๒๒ ๑๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๒ ๓๘ ๔๕ 

ศิลปะ ๙๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑๔ ๒๒ ๕๔ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๙๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๖๖ ๒๔ ๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๙๕ ๐ ๐ ๔ ๒๑ ๒๑ ๑๗ ๒๐ ๑๒ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  ๓ ขึ้นไป 
  

      ๗๗.๔๓ 



 

๑๐๐ 
 

 
 

 

กลุ่มสาระ 
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๐๘ ๐ ๐ ๕ ๑๒ ๑๖ ๑๑ ๒๗ ๓๗ 

คณิตศาสตร์ ๑๐๘ ๐ ๐ ๓ ๕ ๑๖ ๑๗ ๒๗ ๔๐ 

วิทยาศาสตร์ ๑๐๘ ๐ ๐ ๕ ๗ ๘ ๑๒ ๑๙ ๕๗ 

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๐๘ ๐ ๐ ๔ ๑๐ ๑๒ ๑๖ ๑๕ ๕๑ 

ประวัติศาสตร์ ๑๐๘ ๐ ๐ ๔ ๑๒ ๑๓ ๑๙ ๑๘ ๔๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๒๙ ๒๕ ๔๗ 

ศิลปะ ๑๐๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑๗ ๒๐ ๖๖ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๐๘ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๖ ๑๘ ๒๔ ๔๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๐๘ ๐ ๐ ๓ ๒๓ ๒๐ ๑๘ ๑๙ ๒๕ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  ๓ ขึ้นไป           ๗๘.๖๐ 

กลุ่มสาระ 
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๗ ๑๙ ๒๙ ๑๘ ๒๔ 

คณิตศาสตร์ ๙๗ ๐ ๑ ๗ ๑๒ ๑๖ ๒๕ ๑๖ ๒๐ 

วิทยาศาสตร์ ๙๗ ๐ ๐ ๒ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๔ ๔๔ 

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๔ ๗ ๒๕ ๓๖ ๒๕ 

ประวัติศาสตร์ ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๑๓ ๒๑ ๑๗ ๒๕ ๒๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๔ ๑๐ ๑๗ ๕๔ 

ศิลปะ ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๖ ๘๔ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๑ ๗ ๑๓ ๒๓ ๕๓ 

ภาษาต่างประเทศ ๙๗ ๐ ๐ ๑๒ ๒๘ ๑๔ ๑๙ ๑๖ ๘ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  ๓ ขึ้นไป           ๗๖.๐๖ 

กลุ่มสาระ 
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๑๖ ๐ ๑๔ ๑๖ ๒๖ ๑๗ ๒๖ ๑๒ ๕ 

คณิตศาสตร์ ๑๑๖ ๐ ๑๒ ๑๖ ๑๙ ๒๗ ๑๘ ๑๔ ๑๐ 

วิทยาศาสตร์ ๑๑๖ ๐ ๒ ๗ ๑๐ ๑๑ ๒๕ ๓๒ ๒๙ 

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๑๖ ๐ ๐ ๗ ๙ ๑๔ ๑๗ ๒๕ ๔๔ 

ประวัติศาสตร์ ๑๑๖ ๐ ๐ ๕ ๑๗ ๒๕ ๓๒ ๒๔ ๑๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๑๖ ๐ ๐ ๗ ๕ ๔ ๑๙ ๒๑ ๖๐ 

ศิลปะ ๑๑๖ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ ๖ ๕ ๙๘ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๑๖ ๐ ๐ ๑ ๐ ๔ ๑๑ ๑๐ ๙๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๑๖ ๐ ๓๘ ๑๖ ๒๑ ๑๒ ๑๐ ๑๐ ๙ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  ๓ ขึ้นไป           ๖๔.๖๖ 



 

๑๐๑ 
 

 
 

 

กลุ่มสาระ 
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๑๕ ๐ ๐ ๑๑ ๒๐ ๓๕ ๓๕ ๑๔ ๐ 

คณิตศาสตร์ ๑๑๕ ๐ ๐ ๖ ๑๙ ๓๘ ๓๑ ๑๐ ๑๑ 

วิทยาศาสตร์ ๑๑๕ ๐ ๐ ๘ ๘ ๒๘ ๒๑ ๑๒ ๓๘ 

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๑๕ ๐ ๑ ๑๑ ๑๗ ๒๖ ๓๑ ๒๑ ๘ 

ประวัติศาสตร์ ๑๑๕ ๐ ๑ ๔ ๑๑ ๑๙ ๓๖ ๒๒ ๒๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๑๕ ๐ ๐ ๓ ๗ ๑๗ ๒๓ ๘ ๕๗ 

ศิลปะ ๑๑๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ ๑๙ ๘๙ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๑๕ ๐ ๐ ๐ ๘ ๑๕ ๒๙ ๓๔ ๒๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๑๕ ๐ ๓๒ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๒ ๑๔ ๓ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  ๓ ขึ้นไป           ๖๑.๓๕ 

กลุ่มสาระ 
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๗ ๐ ๐ ๑ ๑ ๒๘ ๑๙ ๒๕ ๒๓ 

คณิตศาสตร์ ๙๗ ๐ ๑๒ ๑๖ ๙ ๑๕ ๘ ๑๒ ๒๕ 

วิทยาศาสตร์ ๙๗ ๐ ๔ ๔ ๕ ๑๖ ๒๓ ๒๒ ๒๓ 

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๙๗ ๐ ๓ ๑๕ ๑๖ ๙ ๑๑ ๑๒ ๓๑ 

ประวัติศาสตร์ ๙๗ ๐ ๘ ๑๔ ๑๘ ๑๔ ๑๖ ๑๕ ๑๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๑ ๗ ๑๓ ๒๒ ๕๔ 

ศิลปะ ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑๒ ๑๘ ๖๒ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๙๗ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๑ ๑๓ ๓๑ ๓๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๙๗ ๐ ๒๙ ๑๘ ๑๐ ๑๒ ๙ ๘ ๑๑ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  ๓ ขึ้นไป           ๖๕.๐๖ 



 

๑๐๒ 
 

  
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

กลุ่มสาระ 
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ3 
ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๗๒ ๐ ๕ ๑๕ ๒๐ ๑๙ ๑๑ ๒ ๐ ๑๓ ๑๘.๐๖ 

คณิตศาสตร์ ๗๒ ๐ ๒๖ ๑๖ ๑๓ ๑๐ ๖ ๑ ๐ ๗ ๙.๗๒ 

วิทยาศาสตร์ ๗๒ ๐ ๑๖ ๑๑ ๑๕ ๑๕ ๗ ๓ ๕ ๑๕ ๒๐.๘๓ 

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๗๒ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑๖ ๒๗ ๑๕ ๑๓ ๕๕ ๗๖.๓๙ 

ประวัติศาสตร์ ๗๒ ๐ ๕ ๙ ๑๑ ๑๕ ๒๓ ๙ ๐ ๓๒ ๔๔.๔๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๒ ๐ ๐ ๑ ๖ ๓ ๙ ๒๓ ๓๐ ๖๒ ๘๖.๑๑ 

ศิลปะ ๗๒ ๐ ๐ ๒ ๓ ๘ ๔ ๑๖ ๓๙ ๕๙ ๘๑.๙๔ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗๒ ๐ ๑ ๑๐ ๑๓ ๕ ๑๒ ๑๐ ๒๑ ๔๓ ๕๙.๗๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๗๒ ๐ ๓๓ ๑๗ ๑๐ ๗ ๔ ๑ ๐ ๕ ๖.๙๔ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  ๓ ขึ้นไป           ๔๔.๙๑ 

กลุ่มสาระ 
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ3 
ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๗๐ ๐ ๔ ๙ ๘ ๑๔ ๒๓ ๑๐ ๒ ๓๕ ๕๐.๐๐ 

คณิตศาสตร์ ๗๐ ๐ ๒๒ ๑๒ ๒๒ ๖ ๗ ๑ ๐ ๘ ๑๑.๔๓ 

วิทยาศาสตร์ ๗๐ ๐ ๑๐ ๑๒ ๒๒ ๙ ๑๒ ๒ ๓ ๑๗ ๒๔.๒๙ 

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๗๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓ ๑๘ ๓๖ ๓ ๐ ๓๙ ๕๕.๗๑ 

ประวัติศาสตร์ ๗๐ ๐ ๐ ๑ ๓๒ ๒๗ ๙ ๑ ๐ ๑๐ ๑๔.๒๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๖ ๑๔ ๒๑ ๒๗ ๖๒ ๘๘.๕๗ 

ศิลปะ ๗๐ ๐ ๒ ๔ ๗ ๖ ๒๐ ๒๐ ๑๑ ๕๑ ๗๒.๘๖ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗๐ ๐ ๐ ๑ ๑๔ ๓๔ ๑๗ ๔ ๐ ๒๑ ๓๐.๐๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๗๐ ๐ ๑๙ ๒๐ ๑๔ ๙ ๖ ๑ ๑ ๘ ๑๑.๔๓ 



 

๑๐๓ 
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  ๓ ขึ้นไป           ๓๙.๘๔ 

กลุ่มสาระ 
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ3 
ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๗๒ ๐ ๕ ๘ ๑๕ ๒๔ ๑๘ ๒ ๐ ๒๐ ๒๗.๗๘ 

คณิตศาสตร์ ๗๒ ๐ ๒๖ ๑๑ ๑๘ ๑๐ ๔ ๒ ๑ ๗ ๙.๗๒ 

วิทยาศาสตร์ ๗๒ ๐ ๙ ๑๙ ๒๘ ๑๒ ๔ ๐ ๐ ๔ ๕.๕๖ 

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๗๒ ๐ ๒ ๘ ๑๕ ๒๐ ๒๒ ๕ ๐ ๒๗ ๓๗.๕๐ 

ประวัติศาสตร์ ๗๒ ๐ ๑๑ ๑๑ ๑๖ ๒๐ ๑๒ ๒ ๐ ๑๔ ๑๙.๔๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๒ ๐ ๓ ๒ ๔ ๑๐ ๒๗ ๒๑ ๕ ๕๓ ๗๓.๖๑ 

ศิลปะ ๗๒ ๐ ๐ ๐ ๒ ๗ ๑๓ ๑๕ ๓๕ ๖๓ ๘๗.๕๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗๒ ๐ ๐ ๐ ๓ ๕ ๑๒ ๑๕ ๓๗ ๖๔ ๘๘.๘๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๗๒ ๐ ๒๗ ๒๐ ๑๑ ๙ ๕ ๐ ๐ ๕ ๖.๙๔ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  ๓ ขึ้นไป           ๓๙.๖๖ 

กลุ่มสาระ 
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 
จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ3 
ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๗๐ ๐ ๐ ๓ ๒๐ ๓๒ ๑๒ ๓ ๐ ๑๕ ๒๑.๔๓ 

คณิตศาสตร์ ๗๐ ๐ ๑๙ ๓๒ ๑๗ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ 

วิทยาศาสตร์ ๗๐ ๐ ๐ ๖ ๑๘ ๓๗ ๙ ๐ ๐ ๙ ๑๒.๘๖ 

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๗๐ ๐ ๔ ๙ ๑๗ ๑๘ ๒๑ ๑ ๐ ๒๒ ๓๑.๔๓ 

ประวัติศาสตร์ ๗๐ ๐ ๓ ๖ ๑๕ ๑๖ ๒๓ ๖ ๑ ๓๐ ๔๒.๘๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๐ ๐ ๕ ๗ ๑๔ ๑๖ ๑๗ ๑๐ ๑ ๒๘ ๔๐.๐๐ 

ศิลปะ ๗๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๓ ๑๐ ๑๑ ๔๒ ๖๓ ๙๐.๐๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗๐ ๐ ๐ ๐ ๘ ๕ ๑๑ ๑๗ ๒๙ ๕๗ ๘๑.๔๓ 

ภาษาต่างประเทศ ๗๐ ๐ ๑๒ ๓๗ ๑๕ ๔ ๑ ๐ ๑ ๒ ๒.๘๖ 



 

๑๐๔ 
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  ๓ ขึ้นไป           ๓๕.๘๗ 

กลุ่มสาระ 
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ3 
ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๘๔ ๐ ๑ ๕ ๑๖ ๒๐ ๓๓ ๙ ๐ ๔๒ ๕๐.๐๐ 

คณิตศาสตร์ ๘๔ ๐ ๓๗ ๑๘ ๑๔ ๗ ๔ ๓ ๑ ๘ ๙.๕๒ 

วิทยาศาสตร์ ๘๔ ๐ ๕ ๒๙ ๑๓ ๒๕ ๗ ๕ ๐ ๑๒ ๑๔.๒๙ 

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๔ ๐ ๐ ๒ ๙ ๑๙ ๒๙ ๒๐ ๕ ๕๔ ๖๔.๒๙ 

ประวัติศาสตร์ ๘๔ ๐ ๐ ๖ ๑๙ ๒๓ ๒๙ ๗ ๐ ๓๖ ๔๒.๘๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๔ ๐ ๐ ๒ ๔ ๕ ๑๙ ๒๐ ๓๔ ๗๓ ๘๖.๙๐ 

ศิลปะ ๘๔ ๐ ๐ ๒ ๔ ๓ ๑๔ ๒๑ ๔๐ ๗๕ ๘๙.๒๙ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๔ ๐ ๔ ๘ ๕ ๖ ๑๐ ๘ ๔๓ ๖๑ ๗๒.๖๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๔ ๐ ๔ ๒๓ ๒๔ ๑๕ ๑๐ ๔ ๔ ๑๘ ๒๑.๔๓ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  ๓ ขึ้นไป           ๕๐.๑๓ 

กลุ่มสาระ 
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้ 
ระดับ3 
ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๘๓ ๐ ๐ ๑ ๓ ๘ ๑๘ ๒๓ ๓๐ ๗๑ ๘๕.๕๔ 

คณิตศาสตร์ ๘๓ ๐ ๔๗ ๒๕ ๗ ๓ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑.๒๐ 

วิทยาศาสตร์ ๘๓ ๐ ๑ ๙ ๒๒ ๑๘ ๒๘ ๕ ๐ ๓๓ ๓๙.๗๖ 

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๓ ๐ ๐ ๐ ๑๗ ๒๐ ๓๕ ๙ ๒ ๔๖ ๕๕.๔๒ 

ประวัติศาสตร์ ๘๓ ๐ ๐ ๔ ๑๔ ๒๕ ๒๙ ๙ ๒ ๔๐ ๔๘.๑๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๓ ๐ ๒ ๔ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๓ ๔๕ ๕๔.๒๒ 

ศิลปะ ๘๓ ๐ ๐ ๑ ๓ ๓ ๑๖ ๒๕ ๓๕ ๗๖ ๙๑.๕๗ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๒๒ ๒๒ ๓๖ ๘๐ ๙๖.๓๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๓ ๐ ๒๖ ๒๓ ๒๗ ๓ ๒ ๒ ๐ ๔ ๔.๘๒ 



 

๑๐๕ 
 

 
     ๔.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O - Net ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ 
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

คณิตศาสตร์ ๙๗ ๕๔.๙๕ ๒๑.๔๖ 
๖ 

(๖.๑๙) 
๕๒ 

(๕๓.๖๐) 
๓๙ 

(๔๐.๒๑) 

ภาษาไทย ๙๗ ๕๓.๗๙ ๑๓.๕๒ 
๑ 

(๑.๐๓) 
๖๙ 

(๗๑.๑๓) 
๒๗ 

(๒๗.๘๔) 

วิทยาศาสตร์ ๙๗ ๔๔.๖๐ ๑๓.๑๓ 
๑๒ 

(๑๒.๓๗) 
๗๙ 

(๘๑.๔๔) 
๖ 

(๖.๑๙) 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๙๗ ๕๓.๗๗ ๑๕.๕๘ 
๔ 

(๔.๑๒) 
๕๙ 

(๖๐.๘๓) 
๓๔ 

(๓๕.๐๕) 

ภาษาอังกฤษ ๙๗ ๕๒.๘๔ ๒๑.๔๑ 
๔ 

(๔.๑๒) 
๕๗ 

(๕๘.๗๗) 
๓๖ 

(๓๗.๑๑) 
 

 หมายเหตุ 
 ๑. จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 
               ขั้นพ้ืนฐานค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 
 ๒. จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ 
               ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ผลการทดสอบ O - Net รายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
   ๑) ปรับปรุง ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๐.๐๐ - ๑.๐๐ 
   ๒) พอใช้ ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๑.๕๐ - ๒.๕๐ 
   ๓) ดี  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ 
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได ้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

คณิตศาสตร ์ ๘๓ ๓๖.๕๕ ๑๔.๗๗ 
๕ 

(๖.๐๓) 
๗๑ 

(๘๕.๕๔) 
๗ 

(๘.๔๓) 

ภาษาไทย ๘๓ ๔๐.๕๓ ๙.๓๒ 
๑ 

(๑.๒๐) 
๗๖ 

(๙๑.๕๗) 
๖ 

(๗.๒๓) 

วิทยาศาสตร ์ ๘๒ ๓๗.๘๓ ๑๐.๐๔ 
๑๐ 

(๑๒.๑๙) 
๗๑ 

(๘๖.๕๙) 
๑ 

(๑.๒๒) 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  ๓ ขึ้นไป           ๕๓.๐๑ 



 

๑๐๖ 
 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘๓ ๔๔.๔๘ ๑๑.๑๙ 
๔ 

(๔.๘๒) 
๗๖ 

(๙๑.๕๗) 
๓ 

(๓.๖๑) 

ภาษาอังกฤษ ๘๓ ๒๙.๐๑ ๙.๐๒ 
๖ 

(๗.๒๓) 
๗๖ 

(๙๑.๕๗) 
๑ 

(๑.๒๐) 
 

 หมายเหตุ 
 ๑. จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 
               ขั้นพ้ืนฐานค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 
           ๒. จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ 
               ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ผลการทดสอบ O - Net รายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
   ๑) ปรับปรุง ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๐.๐๐ - ๑.๐๐ 
   ๒) พอใช้ ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๑.๕๐ - ๒.๕๐ 
   ๓) ดี  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ 
 
     ๔.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   
     ๔.๔ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๙๕ ๙๔.๖๒ ๕.๓๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐๘ ๙๖.๕๐ ๓.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๙๗ ๙๓.๑๓ ๖.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๑๖ ๙๓.๘๗ ๖.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๑๕ ๘๕.๘๙ ๑๔.๑๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๙๗ ๖๙.๐๗ ๓๐.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๗๐ ๙๕.๒๔ ๔.๔๔ ๐.๓๒ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๗๐ ๙๔.๙๒ ๕.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๘๓ ๗๙.๒๕ ๒๐.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๘๕๑  
เฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๑๗ ๑๐.๘๐ ๐.๐๓ ๐.๐๐ 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๙๕ ๗๖.๓๗ ๒๓.๖๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที ่๒ ๑๐๘ ๘๓.๑๓ ๑๖.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๙๗ ๘๐.๕๓ ๑๙.๔๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



 

๑๐๗ 
 

     ๔.๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๙๕ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐๘ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๙๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๑๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๑๕ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๙๗ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๗๒ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๗๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๘๕๑ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๑๖ ๗๓.๘๕ ๒๖.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๑๕ ๗๕.๐๗ ๒๔.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๙๗ ๕๙.๒๒ ๔๐.๕๕ ๐.๒๓ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๗๐ ๗๓.๓๓ ๒๖.๖๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๗๐ ๗๕.๔๐ ๒๔.๖๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๘๓ ๖๓.๙๙ ๓๖.๐๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๘๕๑  
เฉลี่ยร้อยละ ๗๓.๔๓ ๒๖.๕๔ ๐.๐๒ ๐.๐๐ 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๙๕ ๙๒.๖๓ ๗.๓๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐๘ ๙๕.๓๗ ๔.๖๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๙๗ ๘๓.๕๑ ๑๖.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๑๖ ๘๘.๗๙ ๑๑.๒๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๑๕ ๘๙.๕๗ ๑๐.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๙๗ ๘๔.๕๔ ๑๔.๔๓ ๑.๐๓ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๗๐ ๙๒.๘๖ ๗.๑๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๗๐ ๘๘.๕๗ ๑๑.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



 

๑๐๘ 
 

     ๔.๖ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 
 

 
               บทที่ ๔    สรุปผลการพัฒนา 

 

๑.  จุดเด่นของสถานศึกษา  
 

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 
  มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
  มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๘๓ ๘๕.๕๔ ๑๔.๔๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
รวม ๘๕๑  

เฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๐๕ ๑๐.๘๔ ๐.๑๑ ๐.๐๐ 



 

๑๐๙ 
 

จุดเด่นของสถานศึกษา   
  ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
  มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
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 



 

๑๑๐ 
 

จุดเด่นของสถานศึกษา   
มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ์ 
มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 
ด้านสถานศึกษา 
ระบบการบริหารจัดการดี//พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
จดัองค์กร/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 
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
จัดกิจกรรมทีส่ร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
จัดหลักสูตรท้องถิ่น 
มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 



 

๑๑๑ 
 

จุดเด่นของสถานศึกษา   
ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อ LAN  
อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 

 
 
๒.   จุดควรพัฒนา  

จุดควรพัฒนา 
ด้านคร ู
ใช้วิธีสอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค ์
ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม ่
พัฒนาบันทึกหลังการสอนและน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน 
น าผลการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติจริง 
จัดมุมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง 
เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
การผลิตสื่อการเรียนการสอนเอง 
การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียน เพ่ือน ผู้ปกครอง/ตามสภาพจริง/ประเมินผล 
    การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล 
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
จัดหาครูที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนผู้เรียน 
ความรู้เข้าใจหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/สื่อการสอน 
ความรู้ด้านเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาต่อ 
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
ปลูกฝังให้ครูรักงาน ลดการเข้า-ออกของครู 
ไม่ถนัดในการจัดท าเอกสารต่าง ๆ 
ด้านผู้บริหาร 
บุคลากรมีจ านวนน้อย/การจัดหาบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
การสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู/ยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี 
ด้านผู้เรียน 
จิตส านึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การช่วยเหลือตนเอง 
ผู้เรียนมุ่งแข่งขันสูงฉายภาพความเห็นแก่ตัว 
ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
การรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 



 

๑๑๒ 
 

จุดควรพัฒนา 
ทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต/ส ารวจ/เชื่อมโยง 
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ความกล้าในการแสดงออก 
ความอดทน อดกลั้น/ท างานจนส าเร็จ 
พัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มสาระ 
การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ 
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/อาชีพ/   
,   คอมพิวเตอร์ 
ด้านสถานศึกษา 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
การประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน 
พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ 
การเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ 
การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค/์แก้ปัญหา/ตัดสินใจ 
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
การประเมินพัฒนาการเตรียมความพร้อม 
ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจหลักสูตรการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ 
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้ 
ให้มีวิทยากรท้องถิ่น/ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน 
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาต่างๆ 
ห้องสมุดท่ีทันสมัย/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้ผู้เรียนศึกษา 
   ค้นคว้า 

 



 

๑๑๓ 
 

 
๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ด้านคร ู
การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ 
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย 
จัดกิจกรรม/ชมรม ตามความสนใจของผู้เรียน 
จัดท าแผนการเรียนทางภาษาที่หลากหลาย 
จัดนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Mastery Learning ในวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณาการ/
เน้นการสอนบทบาทสมมติ 
ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ิมความหลากหลายในการเรียนรู้ 
พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การด ารงชีวิต/การใช้ชีวิตประจ าวัน 
ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู 
ส่งเสริมการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าแผนการสอน 
ประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลมาใช้ 
พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ 
รายงานการพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ 
วางแผนให้ครูท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ครูได้รับการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
มีจ านวนครูเพียงพอกับผู้เรียน 
จัดหาครูต่างชาติมาสอนภาษาต่างประเทศโดยตรง 
ด้านผู้บริหาร 
ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ให้บุคลากรมีส่วนร่วม/มีความเข้าใจ ในการบริหารงาน 
ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม 
ด้านผู้เรียน 



 

๑๑๔ 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกจิตส านึก ให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
จัดท าบันทึกความดี 
ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี รู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
รู้พิษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด 
ปลูกจิตส านึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมท่ีดี 
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 สามัคคี 
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 



 

๑๑๕ 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อน/ระหว่าง/หลัง การด าเนินงาน 
น าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร 
มีการติดตามการประเมิน/ตรวจสอบ/นิเทศ 
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
น าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
น าชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให้ทั่วถึง 
ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
น านวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
น าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชนต่อคุณภาพผู้เรียน 
จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 
พัฒนาครู/สนับสนุนใช้สื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
ส่งเสริมการรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
๔.   ความต้องการความช่วยเหลือ 

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 
ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม 



 

๑๑๖ 
 

ความต้องการความช่วยเหลือ 
การส่งเสริมให้ครูเรียนสูงขึ้น 
ด้านผู้บริหาร 
การแนะน าแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการที่ดี 
ส่งเสริมให้ความรู้/อบรมให้แก่ผู้บริหาร 
การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
สวัสดิการบุคลากร 
ด้านผู้เรียน 
การฝึกฝนด้านการคิด 
ความกล้าแสดงออก 
การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กท่ีพัฒนาการช้ากว่าผู้อ่ืน 
การช่วยเหลือผู้อื่น/ความมีน้ าใจ 
ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ/ใช้ของอย่างมีคุณค่า/ประหยัด 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ 
ให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรู้นอกห้องเรียน 
ด้านสถานศึกษา 

การจัดระบบนิเทศ การติดตามผลการสอนของครู 
การขาดบุคลากรที่มีความรู้ตรงตามวิชาที่สอน/ฝ่ายสนับสนุนการสอน 
การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
ให้ผู้รู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 าหรับชุมชน 
ทุนการศึกษา/กองทุนผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม 



 

๑๑๗ 
 

ความต้องการความช่วยเหลือ 
สื่อการเรียนการสอน/เทคโนโลย/ีหนังสือค้นคว้า 
จัดหาต าราเรียนที่เหมาะสมแก่การค้นคว้าและมีเพียงพอ 
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

๑๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


