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ส่วนที ่1 
ขอ้มูลพืน้ฐานทางการศกึษา 

 
 
ประวตัิความเปน็มา 

 
  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเป็นโรงเรียนที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากสถาบันสอนภาษาและ
คอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา (CEC-E20) ซึ่งได้ถูกก่อตั้งและจดทะเบียนแห่งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2538
โดยอาจารย์ชูเกียรติ กมลโกมุท  และอาจารย์อัมพร  กมลโกมุท  ทางสถาบันได้มีการเปิดสอนภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน อายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไปจนถึงระดับผู้ใหญ่ นักศึกษา คนท างานทั่วไป  
เนื่องจากโรงเรียน CEC ได้ผลิตผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพอย่างมากมาย อาทิเช่น เด็กสองภาษาและมากกว่าสอง
ภาษาและรวมไปถึงนักศึกษาผู้ใหญ่ที่สามารถสอบผ่านในระดับ TOEFL TOEIC  IELTS  ได้จ านวนมากและรวม
ไปถึง หลักสูตรสนทนา CONVERSATION โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่สอนอย่างได้ผล  ท าให้ทางโรงเรียนได้รับ
ชื่อเสียง ในด้านหลักสูตรและครูผู้สอนที่มีคุณภาพ  จนได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาทุกระดับ  และ
ผู้ปกครองที่จะน าบุตรหลานเข้าเรียนจ านวนมากเพ่ิมขึ้นทุกปี  ทางโรงเรียนจึงได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง  ใน
ปัจจุบันมีสาขาต่างๆอยู่หลายจังหวัดในภาคเหนืออาทิเช่น เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ล าปางโดยอาจารย์ชูเกียรติ 
และอาจารย์อัมพรได้ท าการบริหารงานด้านโรงเรียนเอกชนนี้มาตลอดระยะเวลารวมถึงท าการสอน เขียนและ
พัฒนาหลักสูตรทุกระดับมากมายให้กับโรงเรียนทุกสาขา  
  ในปีการศึกษา พ.ศ. 2549 อาจารย์อัมพรกมลโกมุทได้เปิดสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กเล็กซึ่งได้จด
ทะเบียนโดยมีชื่อว่า ลิตเติ้ลสตาร์ไบลิงกัว พรีสคูล  ตั้งอยู่ที่ 31 ซ.13 ถ. ศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 
50200  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองต่อความต้องการของชุมชนที่จะให้โอกาสการศึกษา  และพัฒนาแก่
เยาวชนในชุมชนที่ต้องการให้มีการเลี้ยงดูแลเด็กด้วยความรักและความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเสมอเป็นลูกหลาน
ในสถานที่สะดวก ใกล้แหล่งชุมชน และปลอดภัย โดยรับนักเรียนอายุ 1.6 – 5 ปี เป็นจ านวนกลุ่มเล็กๆคือ
ประมาณ 8 – 15 คนต่อห้องเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องมีภารกิจมากมายที่ต้องรับผิดชอบ 
อีกทั้งทางโรงเรียนได้จัดหลักสูตรและกิจกรรมอย่างมีระเบียบและสนุกสนานและหลากหลายเพ่ือมุ่งเน้นการ
พัฒนาการของเด็กนักเรียนทุกคนทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา  สังคมอารมณ์  มารยาท ลักษณะนิสัย 
ความสามารถพิเศษทั้งทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ดนตรี ศิลปะ และการกล้าแสดงออก ผลที่ได้รับคือ
นักเรียนเด็กเล็กของเรามีพัฒนาการที่ดีเลิศตามเป้าหมายเป็นที่พอใจของผู้ปกครอง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้ปกครองจ านวนมาก ซึ่งเป็นเหตุให้มีความต้องการของผู้ปกครองเพ่ิมมากข้ึนทุกปีที่ต้องการ
ให้สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัว พรีสคูล ได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาเอกชน
ระบบสองภาษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องกับหลักสูตรโรงเรียนในระบบที่มีประสิทธิภาพ
และส่งผลดีเลิศโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต้องการมุ่งเน้นด้านการพัฒนาภาษาทั้งทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
การกล้าแสดงออกและลักษณะนิสัยเด็กที่มีคุณธรรมจริยธรรม และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนที่เป็นเด็กที่มีหลากหลาย
เชื้อชาติซึ่งเป็นกุญแจส าคัญส าคัญของการพัฒนาประชากรของประเทศในยุคนวัตกรรมนี้ 
  ในปี พ.ศ. 2551สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัว พรีสคูลโดยนางอัมพร กมลโกมุท 
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต มีนางอนันตพร บุญติง เป็นครูใหญ่ นางสาวอัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์ เป็นผู้จัดการฝ่าย
บุคคล นางสาวนารี พิกุลทอง เป็นผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนางวรพรรณ นันทวงศ์ เป็นผู้จัดการฝ่ายทะเบียน
นักเรียน  มีจ านวนครูไทย และครูดนตรีและศิลปะ 7 คน ครูผู้ช่วย 7 คน ครูสอนภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา 6 
คน แม่ครัว 1 คน พนักงานท าความสะอาด 3 คน พนักงานขับรถ 2 คน และจ านวนนักเรียนชาย – หญิง อายุ 
1.6 – 5 ปี จ านวน 120 คน มีอาคาร 1 หลัง ประกอบด้วย ห้องเรียน 7 ห้อง และห้องอาหาร 1 ห้อง 
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ห้องนอน 3 ห้อง และห้องกิจกรรม 1 ห้อง สนามเด็กเล่น 1 สนาม ห้องยิม 1 ห้อง บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 2 งาน 
  สถานรับเลี้ยงเด็ก ลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัว พรีสคูลได้เปิดท าการรับเลี้ยงดูและสอนเด็ก ภายใต้
ค าขวัญของโรงเรียนว่า  “เราดูแลบุตรหลานของท่านด้วยความรักและความเอาใจใส่เหมือนบุตรหลานของเรา
เอง” มีสีประจ าโรงเรียน คือ สีน้ าเงิน - สีเหลือง สัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ รูปดาวดวงใหญ่ที่มีรูปเด็กชาย – 
หญิง อยู่ตรงกลางและมีดวงดาวเล็ก 3 ดวง ล้อมรอบ 
  ในปีการศึกษา พ.ศ. 2551 สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัว พรีสคูล ได้ท าการหา
สถานที่เพ่ือขยายชั้นเรียนและเพ่ือเปิดเป็นโรงเรียนอนุบาล 1 – 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ร ะ บ บ ส อ ง
ภาษาโดยใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ย.ศ.)” ที่จะเริ่มในปี พ.ศ. 2552 โดยจะเริ่มท าการเปิด
สอนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 โดยมีที่ตั้งคือ 222 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ – เชียงใหม่ล าปาง ต.หนองผึ้ง อ.
สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 หมายเลขโทรศัพท์ 053 -308935-6  ต่อมาในปี 2554 ได้ขอเปิดการเรียนการ
สอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2555 ได้ขอเปิดชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3  และปีการศึกษา 2557 
ได้ขอเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
  ปัจจุบันได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ 
   
 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 2 ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ 
รหัสไปรษณีย์ 50140 โทรศัพท์ 053-308936โทรสาร (053) 308935สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเปิดสอน ตั้งแต่
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6มีเนื้อท่ี 11 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่
ส าคัญของหมู่บ้านดังนี้ 

  
 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ถนนวงแหวนรอบนอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ล าปาง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ หมู่บ้านเชียงแสน ม.2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
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ภารกิจ 
 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนามีภารกิจในการจัดการศึกษาเอกชนดังนี้ 
 
 1. ภารกิจหลัก 
  1.1 จัดการศึกษาในรูปแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รับ เด็กอายุ 2 – 5 ปี 
ให้ได้รับการพัฒนาทุกด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
  1.2 จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบสองภาษา
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
  
  2. ภารกิจเสริม 
  2.1 ประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆ ในการ
ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
  2.2.งาน/โครงการพิเศษต่างๆ ที่ ได้รับมอบหมายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  2.3 โครงการต่างๆที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
 
 
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
  ปีการศึกษา 2559โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีจ านวนนักเรียน และบุคลากรที่อยู่ในความ
รับผิดชอบดังนี้ (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559) 
 
1. นักเรียน 
 1.1 ระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล, อนุบาล 1 – 3)   จ านวน   337 คน 
 1.2 ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)   จ านวน   404 คน 
 1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่  1 - 6)   จ านวน    218     คน 
        
       รวม  จ านวน  959  คน 
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2. บคุลากร  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559) 
  

 

ล าดับที ่ ต าแหนง่ ชาย หญิง จ านวน หมายเหต ุ
1 ฝ่ายบริหาร 4 1 5  
2 รองผู้อ านวยการ 1 5 6  
3 หัวหน้าฝ่าย 4 8 12  
4 ฝ่ายอ านวยการ 7 27 34  
5 ครูประจ าชั้นประถม - มัธยม 0 24 24  
6 ครูประจ าวิชาประถม - มัธยม 4 20 24  
7 ครูประจ าชั้นอนุบาล 0 9 9  
8 ครูพีเลี้ยงอนุบาล 0 26 26  
9 แม่ครัว 0 6 6  

10 แม่บ้าน 0 15 15  
11 รปภ. 5 0 5  
12 นักการภารโรง/พนง.จราจร 11 0 11  
13 พนักงานขับรถ 7 0 7  
14 Coffee shop 0 6 6  

รวม 43 147 190  
15 ครูต่างชาติอนุบาล 3 10 13  
16 ครูต่างชาติประถม 27 7 34  

รวมครตูา่งชาต ิ 30 17 47  
รวม 73 164 237  
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สภาพทัว่ไปแนวทางในการด าเนนิงาน 

 
ระดับการศึกษาปฐมวัย : เตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 
 - ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านและ
พัฒนาตนเอง 
 - ครู จะต้องมีประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีวุฒิการศึกษาตามท่ีก าหนด 
 - ผู้บริหาร สถานศึกษาจะต้องใช้หลักสูตรปฐมวัย ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการสอนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 - ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
 - ครู จะต้องมีประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 - ผู้บริหาร สถานศึกษาจะต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดองค์กร / 
โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร การประชุม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาควรจัด
ประชุมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือเป็นการตรวจสอบ 
 
แนวทางในการด าเนินงาน 
 1. โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเป็นโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบ 2 ภาษาและ
ด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรีนาฏศิลป์ และกีฬา ท าให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ มีความชื่นชมและร่วมกิจกรรม
ชุมนุมศิลปะ ดนตรี กีฬา และสนามกีฬาเอนกประสงค์ในโรงเรียนจะต้องพัฒนาให้มีความยั่งยืน 
 2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาการศึกษาเช่น มีโบราณสถาน เวียงกุมกาม มี
สถานประกอบการหลายแห่ง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าควรน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
 3. โรงเรียนมีครูที่มีความสามารถในด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเป็นครูที่เป็น
เจ้าของภาษาที่จะจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสื่อภาษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
 4. มีครูต่างประเทศที่เป็นครูเจ้าของภาษา (Native speaker) ที่มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้นักเรียนเกิดความรู้และพัฒนา 
 5. มีครูที่มีประสบการณ์ จบการศึกษาตรงตามระดับชั้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

ส่วนที ่ 2 
กรอบแนวคดิและทศิทางในการจดัท าแผนปฏบิตังิานประจ าปกีารศกึษา  2560 

 
 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่  เขต  4  รับผิดชอบจัดการระดับศึกษาปฐมวัย  และระดับประถม
ศึกษาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง รวมทั้งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นไทย  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา (SBM)   จึงก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  และเป้าหมายการจัดการศึกษา   ประจ าปีการศึกษา  2560  ดังนี้ 
 
 
วิสัยทัศน์ โรงเรียน  

 ภายในปี 2563  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียน ให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
มีคุณธรรมและสุขภาพสมบูรณ์ สามารถด ารงชีวิตในสังคมสากลที่หลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและ
เป็นคนดี มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ. 
 
 
พันธกจิ   

1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการสื่อสาร

อย่างถูกต้อง มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร  มีผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับสถานศึกษา

และระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี การสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยเพื่อน าไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้น า  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ 

ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะการ

ด ารงชีวิตอย่างสันติสุข 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
8. พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสานสัมพันธ์ชุมชน เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์และความ

พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
10. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมี

จรรยาบรรณ 
 

 

 



 
๘ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

เป้าประสงค ์

1. โรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการสื่อสารอย่าง

ถูกต้อง มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 
3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตร  มีผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับสถานศึกษาและ

ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
4. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี การสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสามารถน าไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5. ผู้เรียนมีความเป็นผู้น า กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มี

วิจารณญาณ ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
6. ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของสังคม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

หลักสูตร มีทักษะการด ารงชีวิตอย่างสันติสุข 
7. ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
8. โรงเรียนมีระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสานสัมพันธ์ชุมชน เป็นที่พึงพอใจของ

ผู้เกี่ยวข้อง 
9. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
10.  ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ 

  
 
ค าขวัญ 
  ภาษาล้ าเลิศ   เชิดชูคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย  มุ่งไปสู่สากล 
 
อัตลักษณ์ 
   ภาษาดี  มีความสุข 
 
เอกลักษณ์ 
  ภาษาดี 
 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์  สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
 



 
๙ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาคณุภาพการเรยีนรู้ของผูเ้รยีน 
  กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีความรู้และทักษะใน
การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง  พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร มีความสามารถในการอ่าน การ
สื่อสาร 

การเขียน การวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นกระบวนการประชาธิปไตยและตระหนักถึงคุณค่า ความ 

เป็นชาติไทย ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา เสียสละอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม พัฒนาสู่ความเป็นผู้น า กล้า 
แสดงออกและคิดสร้างสรรค์    

กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ  มีสุขภาพพลานามัย 
สมบูรณ์ แข็งแรง 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 สรา้งและขยายโอกาสทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริการการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยชุมชนมีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาสื่อและรูปแบบการประชาสัมพันธ์การบริการทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่ 
หลากหลายและทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.3 เพ่ิมอัตราการเรียนของนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลยุทธ์ที่ 2.4 เตรียมความพร้อมการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักเรียนในระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่หลากหลายเหมาะสมและได้คุณภาพ ตาม 

มาตรฐานและนโยบายของโรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2.6 สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส ตลอดถึงให้การสนับสนุนกิจกรรม
ทางสังคมตามความเหมาะสม 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ ของ 
ผู้เรียน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.3 สนับสนุนการวจิัยชั้นเรียน การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครูเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ ให้เข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรภายนอก 

กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณ 

กลยุทธ์ที่ 3.6 ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 



 
๑๐ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

กลยุทธ์ที่ 3.7 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4  พฒันาการใชร้ะบบ ไอซทีีและข้อมลูสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมบุคลากร และนักเรียน
ทุกคน 
 กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย เพื่อน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
          กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 สรา้งความเข้มแขง็ดา้นการบรหิารและการจดัการศกึษา 
 กลยุทธ์ที่ 5.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในด้านการบริหาร
จัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5.2 ระดมทรัพยากรเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
  กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 5.5 จัดระบบการบริหารจัดการ โครงสร้างการบริหารงาน อย่างเป็นระบบ ชัดเจน กระจาย
อ านาจ และมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 5.6 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน 
  กลยุทธ์ที่ 5.7 พัฒนาอาคารสถานที่ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ของสช. 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล 

 
กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาความเป็นเลิศ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาคณุภาพการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีความรู้
และทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง  พร้อมก้าวสู่
ประชาคมโลก 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะตามหลักสูตร มีความสามารถในการ
อ่าน การสื่อสาร การเขียน การวิเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้น
กระบวนการประชาธิปไตยและตระหนักถึง
คุณค่า ความเป็นชาติไทย ยอมรับวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย สามารถด ารงตนในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
  กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา 
เสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม พัฒนาสู่ความ
เป็นผู้น า กล้าแสดงออกและคิดสร้างสรรค์    
กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ  มีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
 
 
 
 

ความเชือ่มโยงระหว่างยทุธศาสตร ์
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (สช)  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

เชยีงใหม่ เขต 4 (สพป.ชม.4)  และโรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา 
 



 
๑๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ของ สช. 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การปฏิรูประบบทรัพยากร เ พ่ือ
การศึกษาเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
การศึกษาเอกชน 

  
ยุทธศาสตร์ที ่2 สรา้งและขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน 
การบริการการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาสื่อและรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์การบริการทางการศึกษาด้วย
รูปแบบที่หลากหลายและทั่วถึงมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2.3 เพ่ิมอัตราการเรียนของ
นักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลยุทธ์ที่ 2.4 เตรียมความพร้อมการเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายเหมาะสมและได้
คุณภาพ ตามมาตรฐานและนโยบายของ
โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2.6 สนับสนุนส่งเสริมด้าน
การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส ตลอดถึงให้
การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมตามความ
เหมาะสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
กา ร เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ าพกา ร จั ด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็น
มืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาคณุภาพมาตรฐาน
การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการ ของผู้เรียน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบการวัดผลและ
ประเมินผล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 
 



 
๑๓ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ของ สช. 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
กา ร เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ าพกา ร จั ด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งให้สถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3.3 สนับสนุนการวจิัยชั้นเรียน 
การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของ
ครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ ให้
เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการ
ตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรภายนอก 
กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริม และพัฒนาครูและ
บุคลากร เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานทั้ง
ภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณ 
กลยุทธ์ที่ 3.6 ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการ 
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียนอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 3.7 สร้างเครือข่ายการ 
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 7   
การเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน 

 ยุทธศาสตร์ที ่4  พฒันาการใชร้ะบบ ไอซทีี
และขอ้มลูสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบไอซีทีและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการให้ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบไอซีทีและการ
สื่อสารในการจัดการเรียนรู้ครอบคลุม
บุคลากร และนักเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ให้ทันสมัย เพื่อน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและ
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์ 
 
 
 



 
๑๔ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ของ สช. 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   
การเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน 

กลยุ ทธ์ ที่  4  กา รสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 สรา้งความเขม้แข็งดา้นการ
บรหิารและการจดัการศกึษา 
กลยุทธ์ที่ 5.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้
ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในด้าน
การบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5.2 ระดมทรัพยากรเข้ามา
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.5 จัดระบบการบริหารจัดการ 
โครงสร้างการบริหารงาน อย่างเป็นระบบ 
ชัดเจน กระจายอ านาจ และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.6 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 5.7 พัฒนาอาคารสถานที่ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้และการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที ่3 
ทิศทางการพฒันาการศกึษา 

 
นโยบายการจัดการศึกษา 
 
  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีการวิเคราะห์ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่
สอง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายการจัดการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน   และการประกันคุณภาพการศึกษาโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (องค์กรมหาชน)  สมศ.  เพ่ือน าไปปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกัน  เพ่ือประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน   กล่าวโดยสรุปตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 
นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา 
สาระส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 - 2574 
  ส าหรับงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 - 2574  
เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ  ทั้งที่อยู่ใน
กระทรวงศึกษาธิการและนอกหระทรวงศึกษาธิการ  ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา
และเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคื อ  การ
มุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้  
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  
รวมทั้งความเป็นพลวัตร  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดับประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่
พัฒนาแล้วซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 - 2574  ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน  5  ประการ  ได้แก่  การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) 
คุณภาพ (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ  
15  ปี  ข้างหน้า 
 
เป้าหมาย  
 1.  ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของทุนมนุษย์ (Productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ  เพือ่ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง
ยั่งยืน  ภายใต้พลวัตรของโลกศตวรรษที่  21 
 2.  ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้  จาก
ระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น  หลากหลาย  และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  เพ่ือยกระดับชนชั้น
ของสังคม  ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ที่เอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่ง
ปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 3.  ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา  ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ ในตัวตน
ของแต่ละบุคคล  และมีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์  มีองค์ความรู้ที่ส าคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  



 
๑๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

21  รวมทั้งทักษะการด ารงชีวิต  และทักษะความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
 4.  ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนที่เพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน  จาก
การส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนในสังคม  ผ่านการเสีย ภาษีตามสิทธิ
และหน้าที่ของพลเมือง  การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
 5.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  
สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการบริบทเชิงพ้ืนที่  ระดับประเทศและระดับภูมิภาคในฐานะที่เป็ น
ศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิอาเซียน (Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาค ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 
 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของชาติ 
                  พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓    ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในหมวด  ๔  ดังนี้ 
หมวด ๔   แนวการจัดการศึกษา 
            มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา   ตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
            มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ของ
แต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้  
              (๑) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ 
และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
              (๒) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ ประสบการณ์
เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลยั่งยืน               
              (๓) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้           
ภูมิปัญญา 
              (๔) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
              (๕) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
 
             มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
ดังตอ่ไปนี้  
               (๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
               (๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา ใช้
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
               (๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง   ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้   คิดเป็น    ท า
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
               (๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  
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               (๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ   สภาพแวดล้อม   สื่อการเรียน และอ านวย
ความสะดวก   เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่ วนหนึ่งของ 
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้   ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการ ประเภทต่าง ๆ  
               (๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
มาตรา ๒๕ รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  
              มาตรา ๒๖ ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการ
จัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้น าผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  
             มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน
เพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษา
ต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
           มาตรา ๒๘ หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสาหรับบุคคลตามมาตรา ๑๐ 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดย
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ   สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และ
วิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล   ทั้งด้านความรู้   ความคิด   ความสามารถ   ความดีงาม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม สาหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรค
สองแล้วยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
และพัฒนาสังคม  
          มาตรา ๒๙ ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล   ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่าง
ชุมชน  
        มาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  
หมวด ๕   การบริหารและการจัดการศึกษา 
ส่วนที่ ๑ การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
         มาตรา ๓๑  กระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และกากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วน
ราชการที่สังกัดกระทรวง  



 
๑๘ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

        มาตรา ๓๒ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือ
ในรูปคณะกรรมการจ านวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คาแนะน าแก่รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  
       มาตรา ๓๓  สภาการศึกษา มีหน้าที่  
               (๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ
การศึกษาทุกระดับ  
              (๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผนตาม (๑)  
               (๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
               (๔) ด าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑)  
               (๕) ให้ความเห็นหรือคาแนะน าเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้   การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี  
ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วย รัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ พระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทน
คณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนและกรรมการ
ผู้ทรงคณุวุฒิ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน ให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
เป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการสภาเป็นกรรมการและเลขานุการ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด  
           มาตรา ๓๔ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
         มาตรา ๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การ
สนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
            มาตรา ๓๕ องค์ประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ ประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่ง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน  จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการแต่ละคณะ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความแตกต่างของ



 
๑๙ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

กิจการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะด้วย ให้สานักงานคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ เป็น
นิติบุคคล และให้เลขาธิการของแต่ละสานักงานเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ  
           มาตรา ๓๖ ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วน
ราชการหรือเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑ ให้สถานศึกษา
ดังกล่าวด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความ
คล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ  
           มาตรา ๓๗  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยค านึงถึงระดับ
ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย เว้น
แต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา  
         มาตรา ๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  
           ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาการก าหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษา
นั้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ใน
กรณีที่เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการได้ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ดังต่อไปนี้   เพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษาก็ได้  
                  (๑) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ  
                   (๒) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย  
                   (๓) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ  
                   (๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพ้ืนที่การศึกษา  
             มาตรา ๓๘  ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
อ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาประสาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
           มาตรา ๓๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
           มาตรา ๓๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผู้แทนสมาคม
ผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จานวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ให้ผู้อ านวยการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ
สถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ให้เป็นไป
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  



 
๒๐ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

        มาตรา ๓๙ ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง  
ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน 
               มาตรา ๔๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการก ากับ 
ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ  
              มาตรา ๔๔ ให้สถานศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๘ (๒) เป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการ บริหาร 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน ครู  
ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน 
กรรมการและ กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน  
กฎกระทรวง  
               มาตรา ๔๕ ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท การศึกษาตามที่   
กฎหมายก าหนด โดยรัฐต้องก าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชนในด้าน   
การศึกษา การก าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ เขตพ้ืนที่  
การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการ พิจารณา  
ด้วย   ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาด าเนินกิจการได้ โดยอิสระ สามารถ พัฒนา 
ระบบ บริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้ การก ากับ 
ดูแล ของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
                มาตรา ๔๖ รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี และ สิทธิ  
ประโยชน์อย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมทั้ง ส่งเสริม 
และสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพ่ึงตนเองได้    
 
นโยบายการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล  
 นโยบายการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล ดังกล่าว สรุปโดยภาพรวมได้ว่า  รัฐบาล (คสช.) 
ปกครองประเทศเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยระยะแรก ได้มุ่งเน้นระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้
ก าลังและอาวุธสงครามก่อความรุนแรง แก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินานกว่า ๖  เดือน ตลอดจนได้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของ
ประชาชน และมุ่งน าความสงบสุข ความสงบ กลับคืนสู่ประเทศ  ระยะที่สอง ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) การเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระยะที่สาม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 
เงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและด าเนินการต่อไปโดยที่มาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน ได้ก าหนด หน้าที่ของรัฐบาลไว้ ๓ ประการเป็นครั้งแรก คือ  ๑) การบริหารราชการแผ่นดิน  ๒) 
การด าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ ๓) การส่งเสริมความสามัคคีและความ สมานฉันท์ของประชาชนใน
ชาติ 
 
นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
  นโยบายด้านการศึกษา ของพลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
วันที่  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๘   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของ



 
๒๑ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

กระทรวงศึกษาธิการ   ผู้บริหารส่วนภูมิภาค  และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เพ่ือเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อ
เด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม  
              แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา   ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ  
น้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา มาเป็น
แนวทางปฏิบัติ  
                        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้  
                        ๑. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”  
                        ๒. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจกับเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรี ยน
เก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”  
                       ๓. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน  เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”  
                            กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้ เกี่ยวข้อง น้อม
น ากระแสพระราชด ารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการ
ถ่ายทอดพระราชด ารัส ทั้ง ๓ ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศต่อไป  
 
แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
                           การขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา 
ดังนี้  
                           ๑. ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้
รัฐบาลต่อไป  
                           ๒. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ  
                           ๓. ปรับลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง  
                           ๔. เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา  
                           ๕. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า  สามารถเข้าท างาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี ๒๕๕๘ เพ่ือช่วยแก้ปัญหา
ว่างงาน และปัญหาสังคมได้  
                          ๖. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข  
                          ๗. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก  
                          ๘. ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
                          ๙. น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง  
                          ๑๐. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
 
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายทั่วไป ๑๗ เรื่อง  
                     ๑. การจัดท าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่  
                          ๑.๑ ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน  
                          ๑.๒ ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนสามารถก าหนดรายละเอียดของงานหลัก 
งานรอง และงานที่ต้องดาเนินการก่อน/หลัง เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ  



 
๒๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

                          ๑.๓ ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึง
หน่วยงานหลักและทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของ
ตลาดแรงงาน ในแต่ละสาขาวิชา  
                          ๑.๔ มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยามากขึ้น  
                      ๒. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่
ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่  ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว  
                     ๓. แผนงาน/โครงการตามพระราชดาริ  
                         ๓.๑ ให้มีการดาเนินโครงการตามพระราชด าริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ
โดยตรง หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง  
                          ๓.๒ โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ  หรือให้การ
สนับสนุนต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความส าคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจ
หลักการแนวคิด ของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี  
                        ๓.๓ ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ท าความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่
ขยายผลต่อไปได้  
                        ๓.๔ ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและ
สถาบันหลักของชาติ  
 
 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕                      
หมวด ๖  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
                 มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน กฎกระทรวง  
                มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน 
คุณภาพภายนอก  
               มาตรา ๔๙ ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น องค์การ
มหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด การศึกษาเพ่ือให้
มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการ จัดการศึกษาใน
แต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน  



 
๒๓ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

              มาตรา ๕๐ ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูล 
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วน 
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่า เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของ 
สถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือ 
หน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง ที่ท าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น  
             มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด ให้
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข ต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมิได้ด าเนินการ ดังกล่าว ให้
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุง แก้ไข หมวด 
๗ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๕๒ ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การ
พัฒนาครู คณาจารย์ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
            มาตรฐานการศึกษาของชาติ  เป็นมาตรฐานจากอุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ และเพ่ือให้คน
ไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์  มีทั้งหมด  ๓  มาตรฐาน  ๑๑  ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
           มาตรฐาน ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คน ไทยเป็นคนเก่ง 
คนดี และมีความสุข 
                    ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ก าลังกาย ก าลังใจที่สมบูรณ์  
                    ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและการพัฒนาสังคม 
                    ตัวบ่งชี้ ๑.๓ ทักษะการเรียนรู้และการปรบตัว  
                    ตัวบ่งชี้ ๑.๔ ทักษะทางสังคม   
                    ตัวบ่งชี้ ๑.๕ คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
           มาตรฐานที่  ๒ แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญและการบริหาร โดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
                  ตัวบ่งชี้ ๒.๑ การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม 
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  
                   ตัวบ่งชี้ ๒.๒ มีการพัฒนาผู้บริหาร  ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
และมีคุณภาพ  
                   ตัวบ่งชี้ ๒.๓ มีการบริหารจัดการท  ่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
     มาตรฐานที่  ๓  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้   
                    ตัวบ่งชี้ ๓.๑ การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็น
สังคม แห่ง การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  
                    ตัวบ่งชี้ ๓.๒ การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่ง  การเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้  
                    ตัวบ่งชี้ ๓.๓ การสรางและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม  
 
 
 
 



 
๒๔ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

ทิศทางการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 
วิสัยทัศน์ ( Vission ) 
      เป็นองค์กรจัดและส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่ให้มีคุณภาพ  
ทัดเทียมระดับประเทศภายในปี 2559 
 
พันธกิจ ( Mission ) 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่าง มีคุณภาพ  
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
          3. สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
          4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 
ค่านิยมองค์กร 
     องค์กรที่มีชีวิต  พร้อมจิตเอ้ืออาทร  มีอาภรณ์คือความขยัน  ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม 
 
เป้าประสงค์ ( Goal ) 
             1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ทัดเทียมระดับประเทศ 
             2. พัฒนาความเป็นเลิศไปสู่ระดับชาติ 
             3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตรงตามสมรรถนะ และภาระงาน 
             4.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง  
    5.  มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 
กลยุทธ์ ( Strategic ) 
            1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความเป็นเลิศ 
            2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
            3  การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
            4  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
             1. สามารถบริหารจัดการตามภารกิจและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
ผู้รับบริการพึงพอใจและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
             2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามสมรรถนะ และภาระงาน มีขวัญ ก าลังใจ  สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             3. ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จ โดยก ากับดูแลส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือพัฒนา
สถานศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
             4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก  ให้มีความเข้าใจและเข้ามา            
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 



 
๒๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
            1. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากคะแนน O-NET  กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ชั้น ป.6  
ชั้น ม.3 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 และทัดเทียมกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
2. จ านวนกิจกรรมที่เป็นเลิศ 
            3. ร้อยละ 90  ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามภาระหน้าที่ 
            4. ร้อยละของโรงเรียน ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน  
            5. ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  ใช้มาตรฐานการศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 
11  ตุลาคม พ.ศ.  2559   ดังนี้  
 
 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 มาตรฐาน 
น้ าหนกั
คะแนน 

มาตรฐานที ่1 ดา้นคณุภาพของผูเ้รยีน  60.00 
 ประเด็นที ่1.1  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการ 40.00 
 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคิด ค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

10.00 

 1.1.2 ความสามารถในการในการวิเคราะห์ การคิดอย่างมี  วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 

10.00 

 1.1.3  ความสามารถในการในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 10.00 
 1.1.4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 10.00 
 ประเด็นที ่1.2  คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รยีน  20.00 
  1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด  4.00 
  1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  4.00 
  1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 4.00 
  1.2.4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  4.00 
  1.2.5  ความรู้และทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.00 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 15.00 
ประเด็นที่ 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน          3.00 
ประเด็นที่ 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   6.00 
  2.2.1  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

1.50 

  2.2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

1.50 

  2.2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 1.50 
  2.2.4  วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

1.50 

มาตรฐาน 
น้ าหนกั
คะแนน 



 
๒๗ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

ประเด็นที ่2.3  การมสีว่นรว่มของผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายและการรว่มรบัผดิชอบต่อผล 
                   การจดัการศกึษาใหม้ีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

3.00 

ประเด็นที่ 2.4  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  3.00 

มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็ส าคญั  15.00 
ประเด็นที่ 3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 5.00 
ประเด็นที่  3.2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 5.00 
ประเด็นที่  3.3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างมีระบบ  
และมีประสิทธิภาพ 

5.00 

มาตรฐานที ่ 4  ระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ปีระสทิธผิล  10.00 
ประเด็นที่  4.1  การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

10.00 

รวม 100.00 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๘ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
น้ าหนกั
คะแนน 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  60.00 
 ประเด็นที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 40.00 
 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคิด ค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

10.00 

 1.1.2 ความสามารถในการในการวิเคราะห์ การคิดอย่างมี  วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 

5.00 

 1.1.3  ความสามารถในการในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 5.00 
 1.1.4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5.00 
 1.1.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการวัดระดับชาติ 10.00 
 1.1.6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 5.00 
 ประเด็นที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  20.00 
  1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด  4.00 
  1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  4.00 
  1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 4.00 
  1.2.4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  4.00 
  1.2.5  ความรู้และทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.00 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 15.00 
ประเด็นที่ 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน          3.00 
ประเด็นที่ 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   6.00 
  2.2.1  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

1.50 

  2.2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 1.50 
  2.2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 1.50 
  2.2.4  วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

1.50 



 
๒๙ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน น้ าหนกัคะแนน 

ประเด็นที่ 2.3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผล 
                   การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

3.00 

ประเด็นที่ 2.4  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  3.00 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  15.00 
ประเด็นที่ 3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 5.00 
ประเด็นที่  3.2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 5.00 
ประเด็นที่  3.3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างมีระบบ            
                    และมีประสิทธิภาพ 

5.00 

มาตรฐานที่  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  10.00 
ประเด็นที่  4.1  การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด 
                    การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

10.00 

รวม 100.00 



 
๓๐ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

ส่วนที ่ 4          
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ 

 
รายละเอยีดโครงการและงบประมาณ ปีการศกึษา 2560 (แยกตามฝา่ย) 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ หมายเหต ุ
ฝายวชิาการ  จ านวน  13  โครงการ   งบประมาณ   2,485,000   บาท 
1  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 100,000 วิชาการ  
2  โครงการรักการอ่าน 25,000 วิชาการ  
3  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 70,000 วิชาการ  
4  โครงการไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกท า 30,000 วิชาการ  
5 โครงการอาเซียนศึกษา 10,000 วิชาการ  
6 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 500,000 วิชาการ  
7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมหนูน้อยด้านสติปัญญา 30,000 วิชาการ ปฐมวัย 
8 โครงการพัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสาร 350,000 วิชาการ  
9 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 1,200,000 วิชาการ  

10 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 วิชาการ  
11 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสายผู้สอน 70,000 วิชาการ  
12 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภายใต้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
30,000 วิชาการ ปฐมวัย 

13 โครงการการสอนรูปแบบ Project Approach 50,000 วิชาการ ปฐมวัย 
ฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ    1,200,000   บาท 
14 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 1,150,000    บริหารทั่วไป  
15 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 บริหารทั่วไป  
ฝา่ยบคุคล  จ านวน  9  โครงการ   งบประมาณ   2,420,000    บาท 
16 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 250,000 บุคคล  
17 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากร 500,000 บุคคล  
18 โครงการออมทรัพย์เพ่ือการช่วยเหลือครูและบุคลากร 250,000 บุคคล  
19 โครงการสานสัมพันธ์สู่องค์กรภาครัฐและเอกชน 70,000 บุคคล  
20 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 1,250,000 บุคคล  
21 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 50,000 บุคคล  
22 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านร่างกาย  30,000 บุคคล ปฐมวัย 
23 โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีความสุข 10,000 บุคคล ปฐมวัย 
24 โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายที่บกพร่องให้ได้

มาตรฐาน 
 

10,000 บุคคล ปฐมวัย 

ฝา่ยงบประมาณและการเงนิ  จ านวน   1   โครงการ   งบประมาณ    66,750,000    บาท 
25 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณและ

การเงิน 
66,7500,000   งบประมาณ  



 
๓๑ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

ที ่ งาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ หมายเหต ุ
ฝา่ยแผนงานและการประกนัคุณภาพการศึกษา  จ านวน   3  โครงการ  งบประมาณ 300,000 บาท 
26 โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 100,000 แผนงาน  
27 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 100,000 แผนงาน  
28 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 100,000 แผนงาน  
ฝา่ยกจิการนักเรยีน  จ านวน  15  โครงการ งบประมาณ  1,508,500    บาท 
29 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     250,000 กิจการ  
30 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     40,000 กิจการ  
31 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวีซ่า 10,000 กิจการ  
32 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 50,000 กิจการ  
33 โครงการกีฬาสี 300,000 กิจการ  
34 โครงการวันคริสต์มาส 500,000 กิจการ  
35 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน 108,500 กิจการ  
36 โครงการ English Camp 10,000 กิจการ/แนะแนว  
37 โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา 
10,000 กิจการ/แนะแนว  

38 โครงการ To Be Number One 50,000 กิจการ  
39 โครงการแบ่งบันผู้ด้อยโอกาส 10,000 กิจการ  
40 โครงการหนูน้อยอารมณ์ดีมีความสุข 30,000 กิจการ ปฐมวัย 
41 โครงการหนูน้อยสืบสานประเพณีล้านนา 50,000 กิจการ ปฐมวัย 
42 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 20,000 กิจการ ปฐมวัย 
43 โครงการปลุกจิตส านึกหนูน้อย ABS 50,000 กิจการ ปฐมวัย 
       รวม 43  โครงการ    93 กจิกรรม/งาน           งบประมาณการทัง้สิน้   74,643,500  บาท 
                                                                  (เจด็สบิสีล่้านหกแสนสีห่มืน่สามพันหา้ร้อยบาทถว้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม ในแผนปฏบิตักิาร ปกีารศกึษา 2560 

  ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
ตวัชี้วดั

ความส าเรจ็ 
งบประมาณ 

(บาท) 

  
ผูร้บัผดิชอบ 

 

สนองกลยทุธ/์      
มาตรฐาน 

1. โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
1.1 กิจกรรมสอนซ่อมเสรมิ 
1.2 กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม 
1.3 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์
1.4 กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 
1.5 กิจกรรมท่องสตูรและสตูรคณู 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

100,000  ฝ่ายวิชาการ  กลยุทธ์ที่ 1.1 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็น 1.1 
ประเด็นย่อย 
1.1.3,1.1.4, 
1.1.5 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 
1.2.2,1.2.3 

2. โครงการรักการอ่าน 
2.1 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที ่
2.2 กิจกรรมปฏิทินความรู ้
2.3 กิจกรรมบอร์ดความรู ้
2.4 กิจกรรมกล่องกระดาษมากความรู ้
2.5 กิจกรรมความรูคู้่การเดินทาง 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

25,000  
  

ฝ่ายวิชาการ  กลยุทธ์ที่ 1.1 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็น 1.1 
ประเด็นย่อย 1.1.1 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
3.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเขียน 
3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการคิด
วิเคราะห์ และค านวณ 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

100,000  ฝ่ายวิชาการ  กลยุทธ์ที่ 1.2 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็น 1.1 
ประเด็นย่อย 
1.1.1,1.1.2, 
1.1.5  

4.  โครงการไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกท า 
4.1 กิจกรรมไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกท า
ระดับประถมศึกษา 
4.2 กิจกรรมไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกท า
ระดับมัธยมศึกษา 
4.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
95 

30,000  
  

ฝ่ายวิชาการ  กลยุทธ์ที่ 1.1 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็น 1.1 
ประเด็นย่อย 
1.1.1,1.1.2, 
1.1.5 

5. โครงการอาเซียนศึกษา 
5.1 กิจกรรมเรียนรู้สู่อาเซียน 
5.2 กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
 
 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

  
10,000  

  
ฝ่ายวิชาการ  

กลยุทธ์ที่ 1.1 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 
1.2.2,1.2.3 

6. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนาร ี
6.1 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารสี ารอง 
6.2 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญ 
6.3 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี
รุ่นใหญ ่
6.4 กิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
95 

  
500,000  

  
ฝ่ายวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1.5 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 
1.2.3,1.2.4 



 
๓๓ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
ตวัชี้วดั

ความส าเรจ็ 

  
งบประมาณ 

 (บาท) 
  

 
ผูร้บัผดิชอบ 

  
   

สนองมาตรฐาน 

7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมหนูน้อยด้าน
สติปัญญา 
7.1 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
7.2 กิจกรรมหนูน้อยนักคิด (โครงงาน
วิทยาศาสตร์) 
7.3 กิจกรรม Cooking  

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

 ฝ่ายวิชาการ 
(ปฐมวัย) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็น 1.1 
ประเด็นย่อย 1.1.1 

8 โครงการพัฒนาระบบไอซีทีและการ
สื่อสาร 
 
 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
95 

  
350,000  

  
ฝ่ายวิชาการ  

กลยุทธ์ที่ 
4.1,4.2,4.3 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.1 
ประเด็นย่อย 1.1.3 

9.  โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานวชิาการ 
9.1 งานพัฒนาระบบงานทะเบียน 
9.2 งานพัฒนาระบบงานวัดและ
ประเมินผล 
9.3 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
9.4 กิจกรรมผู้ปกครองพบปะครผูู้สอน 
9.5 กิจกรรมวดัแสดงความยินดีนกัเรียน
ช้ัน ป.6และม.6 
9.6 กิจกรรมบณัฑติน้อย 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

 
1,200,000  

  

  
ฝ่ายวิชาการ  

กลยุทธ์ที่ 3.2 
มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นที่ 2.2 
ประเด็นย่อย 2.2.1 
ประเด็นที่ 2.3 
มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นที่ 3.3 

10. โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
 
 
 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 
 

  
20,000  

  
ฝ่ายวิชาการ  

กลยุทธ์ที่ 2.5,3.1 
มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นที่ 2.2 
ประเด็นย่อย 2.2.1 
 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพครสูายผูส้อน 
11.1 กิจกรรมพัฒนาแผนการเรียนรู้/
แผนการจดัประสบการณ ์
11.2 กิจกรรมงานวิจัยช้ันเรียน 
11.3 กิจกรรมผลติสื่อการเรียนการสอน 
11.4 กิจกรรมประชุม/อบรมเพิม่  
ศักยภาพ 
11.5 กิจกรรมนิเทศการสอน 
11.6 กิจกรรมห้องเรียนสวยด้วยมือคร ู

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

  
 70,000 

  
ฝ่ายวิชาการ  

กลยุทธ์ที่ 1.2, 3.3 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.1 
ประเด็นย่อย 
1.1.6 
มาตรฐานที่ 2  
ประเด็นที่ 2.2 
ประเด็นย่อย 
2.2.2,2.2.4 
มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นที่ 3.1 

12 
 

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
12.1 กิจกรรมผลติสื่อการเรียนการสอน 
12.2 กิจกรรมห้องสวยด้วยมือครู 
 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

30,000 ฝ่ายวิชาการ 
(ปฐมวัย) 

มาตรฐานที่ 2  
ประเด็นที ่2.2 
ประเด็นย่อย 
2.2.2,2.23 
  



 
๓๔ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
ตวัชี้วดั

ความส าเรจ็ 

  
 งบประมาณ 

 (บาท) 

 
ผูร้บัผดิชอบ  

  

สนองกลยทุธ/์
มาตรฐาน 

13 โครงการการสอนรูปแบบ Project 
Approach 
13.1 กิจกรรม Kid Show 
 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

50,000 ฝ่ายวิชาการ 
(ปฐมวัย) 

กลยุทธ์ที่ 1.1,1.2 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็น 1.1 
ประเด็นย่อย  
1.1.2  

14. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 
14.1 กิจกรรมท าความสะอาดอาคาร
เรียน 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1,150,000  
  

ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป  

 (หัวหน้าอาคาร) 
  

กลยุทธ์ 5.7 
มาตรฐานที่ 2  
ประเด็นที่ 2.2 
ประเด็นย่อย 2.2.4 
 

15. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
15.1  กิจกรรมสวนผักน้องหน ู
15.2 กิจกรรมเกษตรพอเพียง 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

50,000 ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

(วิชาการ) 

กลยุทธ์ที่ 1.3 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 1.2.5 
 

16. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
16.1 กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษาต่อ 
16.2 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการใช้ภา
อังกฤษสู่สากล 
16.3 กิจกรรมอบรม KPI และพฒันา
มาตรฐานเพื่อบุคลากรใหม ่
16.4 กิจกรรมเพิม่ศักยภาพการท างานท้ัง
ภายในและภายนอกสถานท่ี 
16.5 กิจกรรมทัศนศึกษา/ดูงาน 
16.6 กิจกรรมอบรมคณุธรรมจรยิธรรม
เย็นวันศุกร ์
16.7 กิจกรรมประชุมคร/ูบุคลากร 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

250,000  
  

ฝ่ายบุคคล  
  

กลยุทธ์ 3.5 
มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นที่ 2.2 
ประเด็นย่อย 2.2.2 
มาตรฐานที่ 3 
ประเด็นที่ 
3.1,3.2,3.3 

17. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการครู
และบุคลากร 
17.1 กิจกรรมสังสรรค์ปีใหมม่อบขวัญ
ก าลังใจแก่ครูบุคลากร 
17.2 กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้บริหารและ
ครูอาวุโส 
17.3 กิจกรรมอาหารกลางวันราคา
ประหยดั  

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

500,00  ฝ่ายบุคคล  กลยุทธ์ 3.6 
มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นที่ 2.2 
ประเด็นย่อย 2.2.2 

18 โครงการออมทรัพย์เพื่อการช่วยเหลือครู
และบุคลากร 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

250,000 ฝ่ายบุคคล กลยุทธ์ 3.6 
มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นที่ 2.2 
ประเด็นย่อย 2.2.2 
 
 



 
๓๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
ตวัชี้วดั

ความส าเรจ็ 

  
งบประมาณ  

 (บาท) 

 
ผูร้บัผดิชอบ  

  

สนองกลยทุธ/์
มาตรฐาน 

19.  โครงการสานสมัพันธ์สู่องค์กรภาครัฐและ
เอกชน 
19.1 กิจกรรมกีฬาเช่ือมสัมพันธ์ระหว่าง
ครูและบุคลากร 
19.2 กิจกรรมร่วมงานสัมพันธ์หน่วยงาน
ภายนอก 
19.3 กิจกรรมสนับสนุนและบริการ
กิจกรรมทางสังคม 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
95 

 70,000 
  

ฝ่ายบุคคล  
  

กลยุทธ์ที่  2.1, 
2.6,3.7 
มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นที่ 2.3 

20. โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคล 
20.1 กิจกรรมบริหารงานสวัสดิการตาม
กฎหมาย  
20.2 งานแต่งตั้งถอดถอน 
20.3 งานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
 
 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

1,250,000 
  

ฝ่ายบุคคล  
  

กลยุทธ์ที่ 5.4 
มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นที่ 3 

21. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
21.1 กิจกรรมสนับสนุนการแข่งขันด้าน
ศิลปะกีฬาและนันทนาการ 
21.2 งานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
21.4 กิจกรรมช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

 50,000 
  

ฝ่ายบุคคล  
  

กลยุทธ์ที่ 1.6 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 1.2.4 

22. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้าน
ร่างกาย  
22.1 กิจกรรมกีฬาอนุบาล 
22.2 กิจกรรมโภชนาการส าหรับเด็ก 
22.3 กิจกรรมหนูน้อยหรรษา 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

30,000 ฝ่ายบุคคล 
(ปฐมวัย) 

กลยุทธ์ที่ 1.6 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 1.2.4 

23. โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีความสุข 
23.1 กิจกรรมเด็กน้อยสุขภาพด ี

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 
 

10,000 ฝ่ายบุคคล 
(ปฐมวัย) 

กลยุทธ์ที่ 1.6 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 1.2.4 

24. โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายที่
บกพร่องให้ได้มาตรฐาน 
24.1 กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ ์
24.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟัน 
24.3 กิจกรรมพัฒนากลา้มเนื้อมอื 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

10,000 ฝ่ายบุคคล 
(ปฐมวัย) 

กลยุทธ์ที่ 1.6 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 1.2.4 

25. โครงการพัฒนาระบบบรหิารงาน
งบประมาณ 
25.1 งานพัฒนาระบบแผนงบประมาณ 
25.2 งานตรวจนบัคลังสินค้าและ
สินทรัพย ์
25.3 งานพัฒนาระบบบริหารการเงิน
และบัญช ี

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

66,750,000 
  

ฝ่ายงบประมาณ
และการเงิน  

  

กลยุทธ์ที่ 5.3 
มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นที่ 2.2 



 
๓๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
ตวัชี้วดั

ความส าเรจ็ 

  
 งบประมาณ 

 (บาท) 

 
ผูร้บัผดิชอบ  

  

สนองกลยทุธ/์
มาตรฐาน 

26. โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

100,000  
  

ฝ่ายแผนงาน
และการประกัน

คุณภาพ
การศึกษา  

  

กลยุทธ์ที่ 3.4 
มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นที่ 2.1 
,2.3,2.4 
มาตรฐานที่ 4 
ประเด็นที่ 4.1 

27.  โครงการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

 100,000  ฝ่ายแผนงาน
และการประกัน

คุณภาพ
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4.4 
มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นที่ 2.2 
ประเด็นย่อย 2.2.3 

28. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 
 
 
 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ
90 

100,000   ฝ่ายแผนงาน
และการประกัน

คุณภาพ
การศึกษา  

  

กลยุทธ์ที่ 5.1,5.2 
5.4,5.5 
มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นที่ 2.1 
2.2 ,2.3 

29. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
29.1 กิจกรรมคดัแยกขยะ 
29.2 กิจกรรมโรงเรยีนสีขาว 
29.3 กิจกรรมวันไหว้คร ู
29.4 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
29.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ
29.6 กิจกรรมทัศนศึกษา 
29.7 กิจกรรมวันลอยกระทง 
29.8 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ
29.9 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
29.10 กิจกรรมวันสงกรานต ์
29.11 กิจกรรมตลาดนัดพอเพยีง 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
85 

250,000  
  

 ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

  

กลยุทธ์ที่ 1.3, 
1.4,1.5 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 
1.2.1,1.2.2, 
1.2.3,1.2.4 
1.2.5 

30. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

40,000  
  

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน  

  

กลยุทธ์ที่ 5.6 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 1.1.4 
  

31 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานวซี่า ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

10,000 ฝ่ายกิจการ
นักเรียน  

 

กลยุทธ์ที่ 5.1 
มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นที่ 2.1 
ประเด็นย่อย 2.2.3 

32. โครงการประชาสมัพันธ์โรงเรียน ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ
95 

50,000  
  

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน  

  

กลยุทธ์ที่ 2.2,2.3 
มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นที่ 2.2 
ประเด็นย่อยที่2.2.3 
ประเด็นที่ 2.3 



 
๓๗ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
ตวัชี้วดั

ความส าเรจ็ 
 งบประมาณ 

 (บาท) 

 
ผูร้บัผดิชอบ  

  

สนองกลยทุธ/์
มาตรฐาน 

33. โครงการกีฬาส ี ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

300,000  
  

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน  

   

กลยุทธ์ที่ 1.6 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 
1.2.3,1.2.4 

34.  โครงการวันคริสต์มาส ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ
90 

500,000 ฝ่ายกิจการ
นักเรียน  

กลยุทธ์ที่ 1.6 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 1.2.4 

35 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภา
นักเรียน 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ
85 

108,500 ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 
1.2,1.3,1.4,1.5 
ประเด็นที่ 1.1,1.2 
ประเด็นย่อย 1.1.6 
1.2.1-1.2.4 

36 โครงการ English Camp ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ
85 

10,000 ฝ่ายกิจการ
นักเรียน/ 
ฝ่ายวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 
1.1,1.5,2.1 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.1 
ประเด็นย่อย 
1.1.4,1.1.6 

37 โครงการเตรยีมความพร้อมการเขา้ศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ
90 

10,000 ฝ่ายกิจการ
นักเรียน/ 
ฝ่ายวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 2.4 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.1 
ประเด็นย่อย 1.1.6 

38 โครงการ To Be Number One ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ
85 

50,000 ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1.6 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 1.2.4 
 

39 โครงการแบ่งปันผู้ด้อยโอกาส ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ
85 

10,000 ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1.5,2.6 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 
1.2.3,1.2.4 
 

40. โครงการหนูน้อยอารมณ์ดมีีความสุข 
40.1 กิจกรรมสร้างสรรคด์้วยงานศิลป ์
40.2 กิจกรรมวันเด็ก 
40.3 กิจกรรมคริสต์มาส 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ
90 

30,000 ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
(ปฐมวัย) 

กลยุทธ์ที่ 
1.2,1.5,1.6 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 
1.2.1,1.2.3 



 
๓๘ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
ตวัชี้วดั

ความส าเรจ็ 
 งบประมาณ 

 (บาท) 

 
ผูร้บัผดิชอบ  

  

สนองกลยทุธ/์
มาตรฐาน 

41. โครงการหนูน้อยสืบสานประเพณลี้านนา 
41.1 กิจกรรมสงกรานต์หรรษา 
41.2 กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรม 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ
90 

50,000 ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
(ปฐมวัย) 

กลยุทธ์ที่ 1.6 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 
1.2.3,1.2.4 

42. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสงัคม 
42.1 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (คุณธรรม 
8 ประการ) 
42.2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
42.3 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ
90 

20,000 ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
(ปฐมวัย) 

กลยุทธ์ที่ 1.3,1.5 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 
1.2.1,1.2.3 

43. โครงการปลุกจิตส านึกหนูน้อย ABS 
43.1 กิจกรรมร าลึกพระคณุครู 
43.2 กิจกรรมกาดหนูน้อย 

ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ
90 

50,000 ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
(ปฐมวัย) 

กลยุทธ์ที่ 1.3,1.6 
มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นที่ 1.2 
ประเด็นย่อย 
1.2.1,1.2.3 

           รวม       43   โครงการ    93  กจิกรรม/งาน 
 
 


