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ส่วนที่ 1  
ภาพรวมของโรงเรียน 

 
1. ประวัติ/ความเป็นมาของโรงเรียน 

 
  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 ซึ่งเป็นเหตุให้มีความต้องการของผู้ปกครองเพ่ิมมากขึ้นทุกปีที่ต้องการ
ให้สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัว พรีสคูล ได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาเอกชน
ระบบสองภาษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องกับหลักสูตรโรงเรียนในระบบที่มีประสิทธิภาพ
และส่งผลดีเลิศโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต้องการมุ่งเน้นด้านการพัฒนาภาษาทั้งทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
การกล้าแสดงออกและลักษณะนิสัยเด็กท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม และปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนที่เป็นเด็กที่มีหลากหลาย
เชื้อชาติซึ่งเป็นกุญแจส าคัญส าคัญของการพัฒนาประชากรของประเทศในยุคนวัตกรรมนี้ 
  ในปี พ.ศ. 2551 สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลสตาร์ 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 ระบบสองภาษา โดย
ได้ท าเรื่องขอเปิดโรงเรียนผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ไปให้ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และได้รับอนุญาตให้เปิดเรียน เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2552 และ
ใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ย.ศ.)  มีอาจารย์อัมพร  กมลโกมุท  เป็นผู้รับใบอนุญาต  อาจารย์
ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  มีที่ตั้งคือ 222 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์-เชียงใหม่ล าปาง ต.หนอง
ผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 หมายเลขโทรศัพท์ 052 -010250  053-142514  053-142597  
ต่อมาในปีการศึกษา 2554 ได้ขอเปิดการเรียนการสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2555 ได้ขอ
เปิดชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3  และปีการศึกษา 2557 ได้ขอเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
  ปัจจุบันได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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2. ข้อมูลครู บุคลากร และข้อมูลนักเรียน 
  

แบบสรุปจ านวนครู - บุคลากร เดือน สรุปเดือน เมษายน 2561 

      ล าดับ ต าแหน่ง ชาย หญิง จ านวน หมายเหตุ 

1 ผู้บริหาร 6 6 12   
2 ฝ่ายอ านวยการ 4 18 22   
3 เจ้าหน้าที่ 6 28 34   
4 ครูประจ าชั้นประถม-มัธยม 0 32 32   
5 ครูประจ าวิชาประถม-มัธยม 6 22 28   
6 ครูประจ าชั้น/ประจ าวิชาอนุบาล 1 10 11   
7 ครูพ่ีเลี้ยงอนุบาล 0 25 25   
8 แม่ครัว 2 4 6   
9 แม่บ้าน 0 19 19   
10 รปภ. 6 0 6   
11 นักการภารโรง/ช่างซ่อมบ ารุง 10 1 11   
12 พนักงานขับรถ/พนง.จราจร 13 0 13   
13 Coffee shop 0 9 9   

  รวมครูไทย 54 174 228   

14 ครูต่างชาติอนุบาล 3 7 10   
15 ครูต่างชาติประถม 17 7 24   
16 ครูต่างชาติมัธยม 15 9 24   
  รวมครูต่างชาติ 35 23 58   

  รวม 89 197 286   
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ข้อมูลนักเรียน   (วันที่  26  เมษายน  2561) 
 

หลักสูตร/ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน 
ไทย EP รวม 

ทั่วไป EP ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
เตรียมอนุบาล 4  38 29 - - 67 
อนุบาล  ๑  5 - - ๔4 52 92 
อนุบาล  ๒  5 - - ๕4 ๔2 ๙6 
อนุบาล  ๓  6 - - 60 ๔2 ๑๐2 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 4 16 - - 158 136 357 
ประถมศึกษา ปีที่ ๑  4 - - 50 43 93 
ประถมศึกษา ปีที่ ๒  4 - - 57 32 89 
ประถมศึกษา ปีที่ ๓  3 - - 36 24 60 
ประถมศึกษา ปีที่ ๔  3 - - 44 23 67 
ประถมศึกษา ปีที่ ๕  3 - - 32 39 71 
ประถมศึกษา ปีที่ ๖  3 - - 42 41 83 
รวมระดับประถมศึกษา   20 - - 261 202 463 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑  2 - - 28 18 46 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒  2 - - 38 35 73 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  2 - - 35 36 71 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น  6 - - 101 89 190 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  2 - - 35 26 61 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕  2 - - 28 23 51 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  2 - - 15 21 36 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย  6 - - 78 70 148 
รวมทั้งสิ้น 4 48 38 29 598 497 1,162 
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3.  แผนที่ตั้งของโรงเรียน 
 
  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ตั้งอยู่เลขท่ี 222 หมู่ 2 ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จังหวัด 
เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140 โทรศัพท์ 052-010250  053-142514 053-142597  สังกัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเปิดสอน ตั้งแต่
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6มีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่
ส าคัญของหมู่บ้านดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ถนนวงแหวนรอบนอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้ คอนคอร์ด  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 
 
 
 
 
4. อาคารเรียน    อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ 
  - อาคารเรียน 8 หลัง 
  - อาคารประกอบ 4 หลัง 
  - ห้องเรียน 44 ห้อง 
  - ห้องประกอบ 35 ห้อง 
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5.  โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
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6.  สิ่งอ านวยความสะดวก 
   

รายการวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องอ านวยความสะดวก 
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา   อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ รายการวัสดุ-อุปกรณ์ จ านวน หมายเหตุ 
1 เครื่องปรับอากาศ  473  เครื่อง  
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 258 เครื่อง  
3 เครื่องเล่น DVD 7   เครื่อง  
4 เครื่องขยายเสียง 23   เครื่อง  
5 โทรศัพทภ์ายใน 2   เครื่อง  
6 โทรสาร 2   เครื่อง  
7 เครื่องรับโทรทัศน์สี 1   เครื่อง  
8 เครื่อง Projector  38   เครื่อง  
9 ตู้เอกสารสองประตู 14   ตัว  
10 เครื่องกระแสไฟฟ้าและส ารองไฟ 12  เครื่อง  
11 ตู้น้ าเย็น 13  เครื่อง  
12 ถังดับเพลิง     10   ถัง  
13 หนังสือห้องสมุด  12,000 เล่ม  
14 เก้าอ้ีหมุน     168  ตัว  
15 ชั้นวางเอกสารไม้มะปินแบบ  6  ชั้น     322  ตัว  
16 ชั้นวางเอกสารไม้มะปินแบบ  3  ชั้น     429  ตัว  
17 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 81   ตัว  
18 เก้าอ้ีรับแขกมีพนักพิง  และเท้าแขน 10    ชุด  
19 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี     78   ชุด  
20 เก้าอ้ีไฟเบอร์สีน้ าเงิน  4  ขามีพนักพิง     953 ตัว  
21 โต๊ะโฟเมก้าขาเหล็กพับได้     432  ตัว  
22 โต๊ะอ่านหนังสือห้องสมุด 32   ตัว  
23 โต๊ะท างาน 159   ตัว  
24 เครื่อง Printer     15    เครื่อง  
25 พัดลม 114   เครื่อง  
27 รถยนต์ 15  คัน  
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7.  ผลการด าเนินงานตามแผนปิิบัติการประำ าปกการึกกาา 266   
 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีความรู้และทักษะในการใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยในการสื่อสาร
อย่างถูกต้อง มีความเป็น
เลิศด้านภาษาอังกฤษ 
พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 

  ๑.โครงการยกระดับ   
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.2 กิจกรรมสัปดาห์ภาษา 
และวัฒนธรรมไทย 

  2. โครงการไทยอังกฤษ 
   สนุกคิดสนุกท า     

ผู้เรียนมีทักษะในการ
ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง 

  

ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามวัย 

 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร มีความสามารถในการอ่าน การสื่อสาร การ
เขียน การวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะตามหลักสูตร 
มีผลสัมฤทธิ์ทั้งใน
ระดับสถานศึกษา
และระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

  ๑.โครงการยกระดับ   
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.1 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
2.โครงการพัฒนาหลักสูตร 

   3. โครงการพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน   

   4. โครงการรักการอ่าน 
   5. โครงการพัฒนา 
  ศักยภาพครูสายผู้สอน  

1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งระดับ
สถานศึกษาและ
ระดับชาติสูงขึ้น 
2. สถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษาไว้
เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งในระดับ
สถานศึกษาและ
ระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
มีความสามารถในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร 
การคิดวิเคราะห์ 
เหมาะสมตามวัย 

 
กลยุทธ์ที่ 1.3  พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นคนดี
ของสังคม มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
มีทักษะการด ารงชีวิต
อย่างสันติสุข 

1. โครงการกิจกรรม พัฒนา 
ผู้เรียน 

  1.1 กิจกรรมวันไหว้ครู 
  1.2 กิจกรรมคัดแยกขยะ 
  1.3 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
  1.4 กิจกรรมตลาดนัด 
  พอเพียง 
  1.5 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 95 
ได้รับความรู้และทักษะ
ในกิจกรรมต่างๆ ที่
โรงเรียนก าหนด 

 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นไปตามที่
โรงเรียนก าหนด มีความ
ประพฤติเรียบร้อย 
เหมาะสมตามวัย 
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กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นกระบวนการประชาธิปไตยและตระหนักถึงคุณค่า ความเป็นชาติ
ไทย ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนมีความเป็น
ผู้น า กล้าคิดกล้า
แสดงออก มีความคิด
สร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ มี 
วิจารณญาณ 
ยอมรับวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

   1.โครงการยกระดับ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.1 กิจกรรมภาษาและ 
วัฒนธรรมไทย 

   2. โครงการส่งเสริม 
  สนับสนุนกิจกรรม 
  สภานักเรียน       
  2.1 กิจกรรมเลือกตั้ง 
  ประธานนักเรียนและ 
  คณะกรรมการสภานักเรียน 
  2.2 กิจกรรมประชุม 
  ประจ าเดือน 
  2.3กิจกรรม Retreat 
  2.4 กิจกรรมงาน  Prom 
  2.5 กิจกรรม Spirit  Week 
  2.6 กิจกรรม  Valentine  
  Secret 
  3. โครงการ To Be  
  Number One 
  4.1 อบรมศักยภาพ แกนน า 
 

 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะเรียนรู้ใน
การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขในสังคมและ
สามารถในการปรับตัว 
กล้าคิด กล้าท า กล้า
น า  และกล้า
แสดงออกในทางท่ี
เหมาะสม 

  
 

ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุขในสังคมและ
สามารถในการปรับตัว กล้า
คิด กล้าท า กล้าน า  และกล้า
แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
ยอมรับในวัฒนธรรมที่
หลากหลาย สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 
กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา เสียสละอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม พัฒนาสู่ความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก
และคิดสร้างสรรค์ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นคนดี
ของสังคม มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลัก- 
สูตร มีทักษะการ
ด ารงชีวิตอย่างสันติ
สุข 

 

  1. โครงการกิจกรรม  
  พัฒนาผู้เรียน 
  1.1 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
  1.2 กิจกรรมวันไหว้ครู 
  1.3 กิจกรรมคัดแยกขยะ 
  1.4 กิจกรรมทัศนศึกษา 
  1.5 กิจกรรมตลาดนัด 
  พอเพียง 
  1.6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
  2.โครงการเข้าค่ายลูกเสือ    

1. ผู้เรียนร้อยละ 95 
ได้รับความรู้และ
ทักษะในกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่โรงเรียนก าหนด 

  
 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  เป็นไปตามเกณฑ์ 
มีความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมที่จัดขึ้น สามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
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กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของโครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง 

  1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
  2. โครงการวันคริสต์มาส 
  3. โครงการกีฬาสี 
  4. โครงการ To Be  
  Number One 
   4.2 กิจกรรมวันต่อ ต้านยา 
  เสพติดโลก   
  4.3 กิจกรรมการ แสดงวัน 
  งดสูบบุรี่โลก 
  4.4 ประกวดการน า เสนอ 
  ผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
  ในสถานศึกษา  
  4.5 การแข่งขันทูบี แด้นซ์ 
  เซอร์ไซส์ การประกวด 
  ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล 

4.6 กิจกรรมใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

  ห่างไกลยาเสพติด  
  อ่ืนๆ ของทูบีนัมเบอร์วัน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 95 
มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

  

ผู้เรียนร้อยละ 95 มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริการการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีระบบ
บริหารแบบมีส่วน
ร่วม ประสาน 
สัมพันธ์ชุมชน เป็นที่
พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. โครงการสานสัมพันธ์สู่
องค์กรภาครัฐ และเอกชน  
1.1 กิจกรรมกีฬาเชื่อม 
สัมพันธ์ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

   1.2 กิจกรรมร่วมงาน 
 สัมพันธ์หน่วยงานภายนอก 
1.2 กิจกรรม สนับสนุน 
และบริการกิจกรรมทาง
สังคม 

1.หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

  

โรงเรียนมีผลการด าเนินงาน
เป็นที่พอใจของผู้เกี่ยวข้อง
และมีหน่วยงานภายนอกให้
การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาสื่อและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ การบริการทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
และท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของโครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

10.โรงเรียนมีระบบ
บริหารแบบมีส่วน
ร่วม ประสาน 
สัมพันธ์ชุมชน เป็นที่
พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

  1. โครงการประชาสัมพันธ์ 
  1.1 กิจกรรมส่งเสริมและ 
  สนับสนุนชมรมผู้ปกครอง 
  1.2 กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ 
  ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  1.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
  ผ่านสื่อ เฟซบุ๊ค ,อีเมล์, 
  เว็ปไซต์และ อ่ืนๆ 
  1.4 กิจกรรมเผยแพข่าวสาร 
  สู่มวลชนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

1. โรงเรียนมีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย มี
ประสิทธิภาพ 

  

  โรงเรียนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่  
  หลากหลาย และครอบคลุม  
  เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
กลยุทธ์ที่ 2.3 เพ่ิมอัตราการเรียนของนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของโครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีระบบ
บริหารแบบมีส่วน
ร่วม ประสาน 
สัมพันธ์ชุมชน เป็นที่
พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. โครงการประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียน 

  

1. โรงเรียนมีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย มี
ประสิทธิภาพ 

  

โรงเรียนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย เป็นที่พึงพอใจ
ของสาธารณชน และมีจ านวน
นักเรียนที่เพิ่มข้ึน 

 
กลยุทธ์ที่ 2.4 เตรียมความพร้อมการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักเรียนในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของโครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีระบบ
บริหารแบบมีส่วน
ร่วม ประสาน 
สัมพันธ์ชุมชน เป็นที่
พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

โครงการระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการเตรียมความ 
พร้อมการเข้า ศึกษาต่อใน 
ระดับ อุดมศึกษา 
2.1กิจกรรมแนะแนว 

  รวมในชั่วโมงแนะแนว 
  2.2 กิจกรรมแนะแนว 
  โดยแยกเป็นเชื้อชาติ 
  2.3 กิจกรรมแนะแนว 
  จากสถาบันการศึกษา ต่างๆ 

1. นักเรียนทุกคนได้ 
รับการดูแลอย่างทั่วถึง
และตรงตามสภาพ
ปัญหาร้อยละ 100 
1. นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 6 ปีการ 
ศึกษา 2560ทุกคนมี
ความพร้อมในการ 
ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

 

ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความ
พร้อมในการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่หลากหลายเหมาะสมและได้คุณภาพ ตามมาตรฐานและ
นโยบายของโรงเรียน 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของโครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีระบบ
บริหารแบบมีส่วน
ร่วม ประสาน 
สัมพันธ์ชุมชน เป็นที่
พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

  1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
  1.1 กิจกรรม วิเคราะห์ 
  หลักสูตร 
  1.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง 
  หลักสูตรปฐมวัย 
   

1. สถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษา
ไว้เป็นแนวทาง 
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่
หลากหลาย 

  

โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามหลักสูตร และมี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  

 
กลยุทธ์ที่ 2.6 สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส ตลอดถึงให้การสนับสนุนกิจกรรม 
ทางสังคมตามความเหมาะสม 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของโครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีระบบ
บริหารแบบมีส่วน
ร่วม ประสาน 
สัมพันธ์ชุมชน เป็นที่
พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. โครงการสานสัมพันธ์สู่ 
องค์กรภาครัฐและเอกชน 
 1.1 กิจกรรมสนับสนุนและ 
บริการกิจกรรมทางสังคม 
2. โครงการแบ่งปัน 

  ผู้ด้อยโอกาส 

1. โรงเรียนจัด
กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน
ผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา 

 
 
 

ผู้เรียนที่ขาดแคลนได้รับการ
สนับสนุนทางด้านการเรียน 
และหน่วยงานภายนอกท่ี
โรงเรียนคัดเลือกได้รับการ
สนับสนุนจากโรงเรียน 

 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะตามหลักสูตร 
มีผลสัมฤทธิ์ทั้งใน
ระดับสถานศึกษา
และระดับชาติ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
  1.1 กิจกรรมวิเคราะห์ 
  หลักสูตร 

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรปฐมวัย 
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรปฐมวัย 

 

1. สถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษา 
ไว้เป็นแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

  

โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามหลักสูตร และมี
กิจกรรมที่หลากหลาย 
สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบการวัดผลและการประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ  
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะตามหลักสูตร 
มีผลสัมฤทธิ์ทั้งใน
ระดับสถานศึกษา
และระดับชาติ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

โครงการพัฒนาระบบ 
บริหารงานวิชาการ 
งานพัฒนาบริหารงาน 
ฝ่ายวิชาการ 

  1.2 งานพัฒนาระบบ 
  งานทะเบียน 
  1.3 งานพัฒนาระบบ 
  งานวัดและประเมินผล 
    
  

1. ระบบบริหารงาน
วิชาการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นที่
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

  

ระบบบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ที่ 3.3 สนับสนุนการวจิัยชั้นเรียน การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครูเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของโครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ครูและบุคลากรเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมี
จรรยาบรรณ 

  1. โครงการพัฒนา 
 ศักยภาพครูสายผู้สอน 
กิจกรรมพัฒนาแผนการ 
เรียนรู้/แผนการจัด
ประสบการณ์ 
กิจกรรมการวิจัยชั้น 
เรียน 
กิจกรรมผลิตสื่อ  การ 
เรียนการสอน 
กิจกรรมประชุม/ อบรม 
เพ่ิมศักยภาพ 
งานนิเทศเพ่ือพัฒนา 
การสอนของครู 

 

1. ครูร้อยละ 85 
ได้รับการพัฒนา
ตนเอง 
2. ครูร้อยละ 85 มี
งานวิจัยชั้นเรียน อย่าง
น้อยคนละ 1 ชิ้นงาน 

ครูมีงานวิจัยที่สามารถน าไป
ปรับใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนได้ และเป็นครูมืออาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ ให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรภายนอก 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของโครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษา 
กิจกรรมประชุม เชิง 
ปฏิบัติการ สรุปผล  การ
ด าเนินงานระหว่างภาคเรียน 
กิจกรรมประเมิน 
คุณภาพภายในประจ าปี 
กิจกรรมประชุมติดตาม 
ตรวจเอกสารผลการ
ปฏิบัติงาน 
งานจัดท ารายงาน 
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา    

1. ระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
โรงเรียนเข้มแข็งและมี
คุณภาพ 
2. ระบบประกัน
คุณภาพของโรงเรียน
เป็นไปตามที่ 
กฎกระทรวงก าหนด 

โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข็มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
กฎกระทรวงที่ก าหนดไว้ 

 
กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของโครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ครูและบุคลากรเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และมีจรรยาบรรณ 

1.โครงการพัฒนาครู และ 
บุคลากร 

  1.1 กิจกรรมส่งเสริม 
  สนับสนุนการศึกษาต่อ 
  1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ 

การท างานทั้งภายใน
ภายนอก 
1.3 กิจกรรมทัศนศึกษา/ 
ดูงาน  
1.4 กจิกรรมอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรมเย็นวันพุธ 
1.5. กิจกรรมประชุมครู
บุคลากร 

 

1. ครูและบุคลากร
ร้อยละ 95 ได้เข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการศึกษา 
2. ครูและบุคลากรมี
คุณภาพและศักยภาพ
ในการจัดการศึกษา 
และท าหน้าที่
รับผิดชอบ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 
3. โรงเรียนมีครูและ
บุคลากรที่มีคุณภาพ
อย่างแท้จริง 

  

ครูและบุคลากร เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ และปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 3.6 ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของโครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

10.ครูและบุคลากร
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมี
จรรยาบรรณ  

1.โครงการส่งเสริม
สนับสนุน สวัสดิการ ครูและ
บุคลากร 
1.1 กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
มอบของขวัญก าลังใจแก่ครู
บุคลากร 
1.2 กิจกรรมรดน้ าด าหัว
ผู้บริหารและครูอาวุโส 
1.3 กิจกรรมสร้างขวัญ
ก าลังร่วมใจชาว ABS  
1.4 กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์
ระหว่าครูและบุคลากร 
2.โครงการออมทรัพย์เพื่อ 
  ช่วยเหลือครูและบุคลากร 
 3.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานสวัสดิการครูและ
บุคลากร 

   
 

1. ครูและบุคลากรทุก
คนได้รับสวัสดิการ
เป็นไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์  

ครูและบุคลากรทุกคนได้รับ
สวัสดิการเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด และมี
สวัสดิการตามที่โรงเรียน
ก าหนดอย่างทั่วถึง 

 
 
กลยุทธ์ที่ 3.7 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของโครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

1.โรงเรียนเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
กิจกรรมประสานสมาคม
โรงเรียนเอกชนและชุมชน
สัมพันธ์  

 
 

1. โรงเรียนมีความ
เครือข่ายการเรียนรู้
จากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

  

โรงเรียนมีหน่วยงานภายนอก
ที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ผู้เรียนได้รับความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามที่
โรงเรียนจัดขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีสื่อ
เทคโนโลยี การ
สื่อสาร และแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัย  
สามารถน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา ระบบ 
ไอซีที และ การสื่อสาร 
  1.1 กิจกรรมซ่อมบ ารุง 
  1.2 กิจกรรมบริการและ 
  พัฒนาระบบ  Internet 
  1.3 กิจกรรมจัดซื้อ 
  คอมพิวเตอร์และสื่อ 
  อิเล็กทรอนิกส์ 

 

1. ระบบ Internet 
ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 
ให้บริการครอบคลุม 
2. ระบบ ICT ของ
โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

  

ระบบไอซีทีและการสื่อสาร
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมการบริการอย่าง
ทั่วถึง 

 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมบุคลากร และนักเรียนทุกคน 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีสื่อ
เทคโนโลยี การ
สื่อสาร และแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัย  
สามารถน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1. โครงการพัฒนา 
  ระบบไอซีทีและการ 
  สื่อสาร 
   1.2 กิจกรรมบริการ 
  และพัฒนาระบบ 
  Internet 
  1.3 กิจกรรมจัดซื้อ 
  คอมพิวเตอร์และสื่อ 
  อิเล็กทรอนิกส์ 

1. ระบบ Internet ของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
ให้บริการครอบคลุม 
2. ระบบ ICT ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

  

ผู้เรียนได้รับการศึกษาเรียนรู้
จากสื่อ ไอทีอย่างทั่วถึง และ
เหมาะสม 

 
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย เพื่อน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีสื่อ
เทคโนโลยี การ
สื่อสาร และแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัย  
สามารถน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1. โครงการพัฒนา 
  ระบบไอซีทีและการ 
  สื่อสาร 
  1.1 กิจกรรมซ่อม 
  บ ารุง 
  1.2 กิจกรรมบริการ 
  และพัฒนาระบบ 
  Internet 
    

1. ระบบ Internet ของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
ให้บริการครอบคลุม 
2. ระบบ ICT ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

  

โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างหลากหลายและ
ทั่วถึง 
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กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบสารสนเทศให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีสื่อ
เทคโนโลยี การ
สื่อสาร และแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัย  
สามารถน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1. โครงการพัฒนา 
  ระบบข้อมูล 
  สารสนเทศ 
   1.2 กิจกรรมพัฒนา 
  ระบบงานสารสนเทศ 

1. ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนถูกต้องและทันสมัย 
2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ
มาใช้ในการวางแผนพัฒนา
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  
3. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ
ให้บริการแก่นักเรียน บุคคล 
และหน่วยงานอื่นๆ 

ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนมปีระสิทธิภาพ  

 
กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีสื่อ
เทคโนโลยี การ
สื่อสาร และแหล่ง
เรียนรู้ที่ทนัสมัย  
สามารถน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนา 
  หลักสูตร 
2. โครงการพัฒนา 
  ระบบไอซีทีและ
การสื่อสาร 

 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีเป็นไปตาม
หลักสูตร สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีเป็นไปตาม
หลักสูตร สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย 

 
กลยุทธ์ที่ 5.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในด้านการบริหารจัด 
การศึกษา  

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

8.โรงเรียนมีระบบ
บริหารแบบมีส่วน
ร่วม ประสาน 
สัมพันธ์ชุมชน เป็นที่
พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. โครงการพัฒนา 
ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 
 1.1 การประชุม 
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 
2.โครงการสาน 
สัมพันธ์สู่องค์กร
ภาครัฐและเอกชน 
3.กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 

 

1. โรงเรียนมีโครงสร้างการ 
บริหารที่ชัดเจน 
2. โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ ครบวงจร 
จนบรรลุเป้าหมายในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

  

ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 5.2 ระดมทรัพยากรเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีระบบ
บริหารแบบมีส่วน
ร่วม ประสาน 
สัมพันธ์ชุมชน เป็นที่
พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

  1. โครงการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการ   
บริหารจัดการ 

  1.1 การประชุม 
คณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียน 
1.2 การประชุม ฝ่าย
บริหาร/หัวหน้าฝ่าย  

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และมีบุคลากรที่
มีคุณภาพ 

 
กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีระบบ
บริหารแบบมีส่วน
ร่วม ประสาน 
สัมพันธ์ชุมชน เป็นที่
พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

  1. โครงการพัฒนา 
  ระบบบริหารงาน 
  งบประมาณและ 
  การเงิน 
   2.โครงการพัฒนา 
   ประสิทธิภาพงาน 
   พัสดุและจัดซื้อ 

1. ระบบบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ และโปร่งใส 

โรงเรียนมีงบประมาณ
เพียงพอในการบริหารจัด
การศึกษา  
การบริหารจัดการงบประมาณ
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 
กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1.พัฒนาโรงเรียนให้
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
2.โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากร 
3.โครงการออมทรัพย์เพื่อการ
ช่วยเหลือครูและบุคลากร 
4.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  

1. โรงเรียนมีโครงสร้างการ 
บริหารที่ชัดเจน 
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ที่เป็นระบบ ครบวงจร จนบรรลุ
เป้าหมายในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 1. ระบบบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ เป็นที่
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

โรงเรียนเป็น
ศูนย์กลาง
แห่งการ
เรียนรู้  
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กลยุทธ์ที่ 5.5 จัดระบบการบริหารจัดการ โครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ชัดเจน กระจายอ านาจ
และมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

พัฒนาโรงเรียนให้
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
8.โรงเรียนมีระบบ
บริหารแบบมีส่วน
ร่วม ประสานสัมพันธ์ 
ชุมชน เป็นทีพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
  การบริหารจัดการ 
  1.1 การประชุม คณะกรรมการ
บริหาร  โรงเรียน 
 1.2 การประชุมผู้บริหาร/
หัวหน้าฝ่าย 
1.3การพัฒนาบุคลากรระดับ
หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป  
2.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิชาการ 

   

1. โรงเรียนมีโครงสร้าง
การ 
บริหารที่ชัดเจน 
2. โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ ครบ
วงจร จนบรรลุเป้าหมาย
ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  

โรงเรียนมีโครงสร้าง
การบริหารที่ชัดเจน 
กระจายอ านาจ 
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็นไปตาม
ความสามารถและ
ความถนัด ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่าง
แท้จริง 

 
กลยุทธ์ที่ 5.6 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นคนดี
ของสังคม มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร มีทักษะ
การด ารงชีวิตอย่าง
สันติสุข 

  1. โครงการ
พัฒนา 
  ระบบดูแล
ช่วยเหลือ 
  นักเรียน 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง
และตรงตามสภาพปัญหาร้อยละ 100 
2. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีศักยภาพ
ในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ 
3. ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 80 ให้ความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน 

ผู้เรียนได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง 

 
กลยุทธ์ที่ 5.7 พัฒนาอาคารสถานที่ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีสื่อ
เทคโนโลยี การ
สื่อสารและแหล่ง 
เรียนรู้ที่ทันสมัย 
สามารถน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1. โครงการพัฒนา 
  อาคารสถานที่และ 
  สิ่งแวดล้อม 
     
 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีแหล่ง
เรียนรู้ที่เพียงพอต่อจ านวน
ผู้เรียน และใช้งานได้ดี 
2. สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น และ
ปลอดภัย 

โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และสามารถใช้งานได้
อย่าปลอดภัย เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 
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8.  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานึกกาา (ปกการึกกาา 2669) 
   
 8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา 2559 
  

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

  ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ 19.20 5 
  มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ๕ 4.94 5 
  มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ 4.79 5 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ 4.87 5 
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ 4.60 5 
  ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ 62.93 5 
มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 

๒๐ 19.23 5 

  มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
   เกดิประสิทธิผล 

๒๐ 19.40 5 

  มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒0 19.40 5 
  มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ 
  ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ 4.90 5 

  ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ 4.50 4 
  มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคม   
  แห่งการเรียนรู้ 

๕ 4.50 4 

  ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ 5.00 5 
  มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
  และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ 5.00 5 

  ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ 5.00 5 
  มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป  
  การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕ 5.00 5 

คะแนนรวม ๑๐๐ 96.63 5 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้96.63 
ระดับ
คุณภาพ 

 ระดับ 1 
(0.00-49.99) 

 ระดับ 2 
(50.00-59.99) 

ระดับ 3 
(60.00-74.99) 

 ระดับ 4 
(75.00-89.99) 

 ระดับ 5 
(90.00-100.00) 

 (ปรับปรุง) (พอใช้) (ดี) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) 
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 8.2  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2559 
 
มาตรฐาน(ข้ันพ้ืนฐาน) ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
ประเด็นที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ดี 
1.1.1 ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ยี่ยม 
1.1.2 ความสามารถในการในการวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการแก้ปัญหา 

ดีเยี่ยม 

 1.1.3 ความสามารถในการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเยี่ยม 
1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
1.1.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการวัดระดับชาติ ดี 
 1.1.6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน ดีเยี่ยม 
ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด ดีเยี่ยม 
1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเยี่ยม 
1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเยี่ยม 
1.2.4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเยี่ยม 
1.2.5  ความรู้และทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
ประเด็นที่ 2.1 การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเยี่ยม 
ประเด็นที่ 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
2.2.1  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ดีเยี่ยม 

2.2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเยี่ยม 
2.2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ดี 
2.2.4 วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ประเด็นที่ 2.3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ดีเยี่ยม 

ประเด็นที่ 2.4 การก ากับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
ประเด็นที่ 3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดีเยี่ยม 
ประเด็นที่ 3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดี 
ประเด็นที่ 3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ดี 

มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
ประเด็นที่ 4.1 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 
ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ดีเยี่ยม 
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9. ประมาณการรายรับของโรงเรียน ปกการึกกาา 2661 
   

รายการ จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

1. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
   1.1 ระดับอนุบาล 
- ชั้นเตรียมอนุบาล           จ านวน  67   คนx 87,500/ปี  
- ชั้นอนุบาลปีที่ 1            จ านวน  96   คนx106,900/ปี 
- ชั้นอนุบาลปีที่ 2            จ านวน  96   คนx106,900/ป ี
- ชั้นอนุบาลปีที่ 3            จ านวน  102 คนx106,900/ป ี

 
 
5,862,500 
10,262,400 
10,262,400 
10,903,800 

 
 

1.2 ระดับประถมศึกษา 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     จ านวน   93  คนx178,900/ปี 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     จ านวน   89  คนx178,900/ปี 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     จ านวน   60  คนx178,900/ปี 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     จ านวน   67  คนx178,900/ปี 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     จ านวน   71  คนx178,900/ปี 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     จ านวน   83  คนx178,900/ปี 

 
16,637,700 
15,922,100 
10,734,000 
11,986,300 
12,701,900 
14,848,700  

1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       จ านวน  46  คนx195,400/ปี 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       จ านวน  73  คนx195,400/ปี 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       จ านวน  71  คนx195,400/ปี 

 
8,988,400 
14,264,200 
13,873,400 

1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       จ านวน  61  คนx194,400/ปี 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       จ านวน  51  คนx194,400/ปี 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       จ านวน  36  คนx194,400/ปี 

 
11,858,400 
 9,914,400 
6,998,400 

รวม 186,019,000 
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ส่วนที่ 2  
ทิึทางการพัฒนาคุณภาพสถานึกกาา 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ของ สช. 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ศธจ.

เชียงใหม่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดประเมินผล และการศึกษาที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือมี
งานท า ผลิตและพัฒนาศักยภาพคน การ
วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ความเป็นอัต
ลักษณ์ของพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีความรู้และ
ทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการ
สื่อสารอย่างถูกต้อง  พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะตามหลักสูตร มีความสามารถในการอ่าน 
การสื่อสาร การเขียน การวิเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้น
กระบวนการประชาธิปไตยและตระหนักถึง
คุณค่า ความเป็นชาติไทย ยอมรับวัฒนธรรมที่
หลากหลาย สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
  กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา 
เสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม พัฒนาสู่ความเป็น
ผู้น า กล้าแสดงออกและคิดสร้างสรรค์    
กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ  มีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
 
 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างยทุธึาสตร ์
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการึกกาาเอกชน (สช)  ส านักงานึกกาาธิการำังหวัดเชียงใหม่  

และโรงเรียนยุวฑูตึกกาาพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ของ สช. 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ศธจ.

เชียงใหม่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
การศึกษาเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือมี
งานท า ผลิตและพัฒนาศักยภาพคน การ
วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ความเป็นอัต
ลักษณ์ของพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การ
บริการการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาสื่อและรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์การบริการทางการศึกษาด้วย
รูปแบบที่หลากหลายและทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2.3 เพ่ิมอัตราการเรียนของนักเรียน
ในระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
กลยุทธ์ที่ 2.4 เตรียมความพร้อมการเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายเหมาะสมและได้
คุณภาพ ตามมาตรฐานและนโยบายของ
โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2.6 สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา
ส าหรับผู้ด้อยโอกาส ตลอดถึงให้การสนับสนุน
กิจกรรมทางสังคมตามความเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดประเมินผล และการศึกษาที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการ ของผู้เรียน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบการวัดผลและ
ประเมินผล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 3.3 สนับสนุนการวจิัยชั้นเรียน การ
ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครูเพ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ ให้
เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการ 
ตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรภายนอก 
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ยุทธศาสตร์ของ สช. 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ศธจ.
เชียงใหม่ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ และสร้างการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริม และพัฒนาครูและ
บุคลากร เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานทั้ง
ภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณ 
กลยุทธ์ที่ 3.6 ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการ 
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน
อย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 3.7 สร้างเครือข่ายการ 
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7   
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการใช้ระบบ ไอซีทีและ
ข้อมูลสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบไอซีทีและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการให้ครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบไอซีทีและการ
สื่อสารในการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมบุคลากร 
และนักเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ให้ทันสมัย เพื่อน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและ
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งด้านการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้
ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในด้านการ
บริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5.2 ระดมทรัพยากรเข้ามาสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ของ สช. 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ศธจ.
เชียงใหม่ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

    กลยุทธ์ที่ 5.5 จัดระบบการบริหารจัดการ 
โครงสร้างการบริหารงาน อย่างเป็นระบบ 
ชัดเจน กระจายอ านาจ และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.6 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 5.7 พัฒนาอาคารสถานที่ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้และการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
และมี ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 1. วิสัยทัึน์โรงเรียนยุวทูตึกกาาพัฒนา 
  
  ภายในปี 2563  โรงเรียนยวุฑูตศึกษาพัฒนา  จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี มีคุณธรรมและสุขภาพสมบูรณ์ สามารถด ารงชีวิตในสังคมสากลที่หลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุขและเป็นคนดี มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 
2. พันธกิำ 
 2.1  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการสื่อสารอย่าง
ถูกต้อง  
 มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 
 2.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร  มีผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับสถานศึกษาและ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.4  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี การสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยเพ่ือน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้น า  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ ยอมรับ
 วัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 2.6  ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะการด ารงชีวิต
อย่างสันติสุข 
 2.7  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 2.8  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสานสัมพันธ์ชุมชน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 
 2.9  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 2.10  พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ 
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3. เป้าหมาย 
 1.  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง มีความ
 เป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 
 3.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตร  มีผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติเป็นไป
 ตามเกณฑ์ 
 4.  โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี การสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 
 5.  ผู้เรียนมีความเป็นผู้น ากล้าคิดกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
 ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 6.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของสังคมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะ 
  การด ารงชีวิตอย่างสันติสุข 
 7.  ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 8.  โรงเรียนมีระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสานสัมพันธ์ชุมชน เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 9.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 10. ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ 
 
4. อัตลักาณ์ของโรงเรียน 

ภาษาดี มีความสุข 
 
6. เอกลักาณ์ของโรงเรียน 

ภาษาด ี
 
6. ปรัชญาของโรงเรียน 
 ภาษาล้ าเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย  มุ่งไปสู่สากล 
 
7. ยุทธึาสตร์/กลยุทธ์   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  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 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 

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 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

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 เพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรภายนอก 
กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานทั้งภายในและ

ภายนอกอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณ 
กลยุทธ์ที่ 3.6 ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 
กลยุทธ์ที่ 3.7 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการใช้ระบบ ไอซีทีและข้อมูลสารสนเทศ 
 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 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในด้านการบริหาร
จัดการศึกษา 
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  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 
 
กลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ กิำกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็ำของโครงการ กิำกรรม 
และฝ่ายท่ีรับผิดชอบ   ปกการึกกาา 2561 
 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีความรู้และทักษะในการใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

2. ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยในการสื่อสาร
อย่างถูกต้อง มีความเป็นเลิศ
ด้านภาษาอังกฤษ พร้อมก้าว
สู่ประชาคมโลก 

  ๑.โครงการยกระดับ   
  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
  1.1 กิจกรรมสอน 
  ซ่อมเสริม 
   1.2 กิจกรรมสัปดาห์ 
ภาษาอังกฤษ 
โครงการไทยอังกฤษ 
สนุกคิดสนุกท า 
กิจกรรม One Day  
One Word 
กิจกรรม Today’s 
Idiom 
   2.3 กิจกรรมสัปดาห์   
  ภาษาและวัฒนธรรม  
โครงการแข่งขัน 
ทักษะทางวิชาการ 
4.โครงการอาเซียน
ศึกษา 
4.1 กิจกรรมภาษาและ
วัฒนธรรม 
4.2 กิจกรรม ASEAN 
Minutes ม.4-6 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90  
สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง 

ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร มีความสามารถในการอ่าน การสื่อสาร การ
เขียน การวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการกิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

3.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์
ทั้งในระดับสถานศึกษาและ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

1. โครงการรักการอ่าน 
1.1 กิจกรรมจัดซื้อ 
หนังสือเข้าห้องสมุด 
1.2กิจกรรมปฏิทินการ 
 อ่าน  
1.3 กิจกรรมบอร์ด 
ความรู้โครงการพัฒนา 
ส่งเสริมศักยภาพ 
ผู้เรียน      
2.1 กิจกรรมพัฒนา 
ศักยภาพการอ่านและ 
เขียน 
2.2 กิจกรรมพัฒนาการ 
คิดวิเคราะห์ และ
ค านวณ 
โครงการแข่งขัน 
ทักษะทางวิชาการ 

   

1. สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาไว้เป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
2.ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะ ตามหลักสูตร มี
ผลสัมฤทธิ์ระดับ
สถานศึกษาและระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
3.ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ความสามารถในการอ่าน 
การสื่อสาร การเขียน การ  

ฝ่ายวิชาการ 

 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

6. ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นคนดีของ
สังคม มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร มี
ทักษะการด ารงชีวิตอย่าง
สันติสุข 

 

  1. โครงการกิจกรรม 
  พัฒนาผู้เรียน 
  1.1 กิจกรรมวันไหว้ครู 
  1.2 กิจกรรมวันแม่ 
  แห่งชาติ 
  1.3 กิจกรรมวันเด็ก 
แห่งชาติ 
2.โครงการคัดแยกขยะ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้ 
รับความรู้และทักษะใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียน
ก าหนด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นกระบวนการประชาธิปไตยและตระหนักถึงคุณค่า ความเป็นชาติ
ไทย ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการกิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

5. ผู้เรียนมีความเป็นผู้น า 
กล้าคิดกล้าแสดงออก มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ มีวิจารณญาณ
ยอมรับวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

  1. โครงการกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 
1.1กิจกรรมวันลอย 
กระทง 
1.2 กิจกรรมวัน 
สงกรานต์ 
2. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรม 
สภานักเรียน 
2.1 กิจกรรมเลือกตั้ง 
ประธานนักเรียนและ 
คณะกรรมการสภา 
นักเรียน 
2.2 กิจกรรม Retreat 
2.3 กิจกรรม Spirit 
Week 
2.4กิจกรรม Teacher 
and Staff’s 
Appreciation Day 
2.5 กิจกรรม  
Valentine Secret 
2.6กิจกรรมงาน Social 
กิจกรรมประชุมประจ า
สัปดาห์ 
3.โครงการเข้าค่าย 
ลูกเสือและนักศึกษาวิชา
ทหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้ 
รับความรู้และทักษะใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียน
ก าหนด 

ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา เสียสละอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม พัฒนาสู่ความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก
และคิดสร้างสรรค์ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

6. ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นคนดีของ
สังคม มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร มี
ทักษะการด ารงชีวิตอย่าง
สันติสุข 

 

1. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรม 
สภานักเรียน 
1.1กิจกรรม English 
Day Camp  
1.2กิจกรรมYear Book 
1.3กิจกรรม Student 
Council Fund Raising 
1.4กิจกรรม Social 
Service  
2.โครงการเข้าค่าย
ลูกเสือและนักศึกษาวิชา
ทหาร  

 

  
  
 

   ฝ่ายวิชาการ 

 
กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการกิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

7. ผู้เรียนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 

  1. โครงการส่งเสริม     
  สุขภาพ 
  1.2 งานการทดสอบ 
  สมรรถภาพร่างกาย 
  1.3 กิจกรรมชั่ง 
  น้ าหนักวัดส่วนสูง 
  1.4 งานบันทึกข้อมูล 
  ภาวะโภชนาการ 
  1.5 งานประกันอุบัติเหตุ 
( 2. โครงการทัศนศึกษา 
  3. โครงการกีฬาสี 
  4. โครงการวัน  
  คริสต์มาส 
  5. โครงการ To Be  
  Number One 
  5. โครงการโรงเรียนสี 
  ขาว   

1. ผู้เรียนร้อยละ 95 มี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

  

งานพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 2.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริการการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา  

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

8. โรงเรียนมีระบบบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ประสาน 
สัมพันธ์ชุมชน เป็นที่พึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
กิจกรรมแบ่งปันผู้ด้อยโอกาส 
1.2 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
1.3 กิจกรรมสนับสนุนและ
บริการกิจกรรมทางสังคม  
2.โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนชมรมผู้ปกครองและครู 

1.หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

  

งานประชาสัมพันธ์ 

 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาสื่อและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ การบริการทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
และท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการกิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

8. โรงเรียนมีระบบบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ประสาน 
สัมพันธ์ชุมชน เป็นที่พึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

  1. โครงการ 
  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
  1.1 กิจกรรมประชา- 
  สัมพันธ์ผ่านสื่อเฟซบุ๊ค/ 
  อีเมล์ /เว็ปไซต์ / 
  สื่อสิ่งพิมพ์ และป้าย 
  ประชาสัมพันธ์ 

1. โรงเรียนมีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย มีประสิทธิภาพ 

  

 

 
กลยุทธ์ที่ 2.3 เพ่ิมอัตราการเรียนของนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

 8. โรงเรียนมีระบบบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ประสาน 
สัมพันธ์ชุมชน เป็นที่พึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง   

1. โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

  1.1 กิจกรรมส่งเสริม 
และสนับสนุนชมรมผู้ปกครอง  
1.2 กิจกรรมสร้าง สัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
1.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อเฟซบุ๊ค/อีเมล์/เว็ปไซต์ 
และสื่อสิ่งพิมพ์    

1. โรงเรียนมีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย มี
ประสิทธิภาพ 

  

ฝ่ายกิจการ 
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กลยุทธ์ที่ 2.4 เตรียมความพร้อมการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักเรียนในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการกิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

8. โรงเรียนมีระบบ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 
ประสาน สัมพันธ์
ชุมชน เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

2. โครงการเตรียมความพร้อมการเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
2.1กิจกรรมแนะแนวรวมในชั่วโมง
แนะแนว 
2.2 กิจกรรมแนะแนวโดยแยกเป็นเชื้อ
ชาติ 
2.3 กิจกรรมแนะแนวจากสถาบัน 
การศึกษาต่าง ๆ 
2.4 กิจกรรมแนวแนวอาชีพ  
2.5 กิจกรรมทัศนศึกษาด้านวิชาการ 
2.6 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
2.7 กิจกรรมจัดฝึกงานตามความ
สนใจ 

1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2561 
ทุกคนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา  
2. ความส าเร็จของ
กิจกรรมทั้งหมดมีค่า
ความส าเร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

   ฝ่ายแนะแนว 

 
กลยุทธ์ที ่2.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่หลากหลายเหมาะสมและได้คุณภาพ ตามมาตรฐานและ
นโยบายของโรงเรียน 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

8. โรงเรียนมีระบบบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ประสาน 
สัมพันธ์ชุมชน เป็นที่พึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
1.1 กิจกรรมวิเคราะห์
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตร 

1. สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาไว้เป็นแนวทาง 
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

ฝ่ายวิชาการ 

 
กลยุทธ์ที่ 2.6 สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส ตลอดถึงให้การสนับสนุนกิจกรรม 
ทางสังคมตามความเหมาะสม 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการกิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

8. โรงเรียนมีระบบ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 
ประสาน สัมพันธ์ชุมชน 
เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
1.1กิจกรรมแบ่งปันผู้ 
ด้อยโอกาส 
1.2กิจกรรมสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน 
1.3กิจกรรมสนับสนุน 
และบริการกิจกรรมทางสังคม 

  
  

ฝ่ายบุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

3. ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะตามหลักสูตร มี
ผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับ
สถานศึกษาและระดับชาติ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

  1. โครงการพัฒนา 
  หลักสูตร 
  1.1 กิจกรรม 
  วิเคราะห์หลักสูตร 
  1.2 กิจกรรมพัฒนา 
  ปรับปรุงหลักสูตร  
 

1. สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษา ไว้เป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

  

ฝ่ายวิชาการ 

 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบการวัดผลและการประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ   

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการกิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

3. ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะตามหลักสูตร มี
ผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับ
สถานศึกษาและระดับชาติ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

1.โครงการพัฒนางาน 
ทะเบียน-วัดและ
ประเมินผล 
1.1กิจกรรมพัฒนา 
ระบบงานวัดและ 
ประเมินผล 
1.2งานพัฒนา 
ระบบงานทะเบียน   
 

 
  
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 

 
กลยุทธ์ที่ 3.3 สนับสนุนการวจิัยชั้นเรียน การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครูเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

10. ครูและบุคลากรเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมี
จรรยาบรรณ 

1. โครงการพัฒนา 
ศักยภาพครูสายผู้สอน 
1.1 กิจกรรมการจัดท า
และพัฒนาแผนการ
เรียนรู้ 
1.2 งานวิจัยชั้นเรียน 
1.3 กิจกรรมผลิตสื่อ 
การเรียนการสอน   
 

1. ครูร้อยละ 85 ได้รับการ
พัฒนาตนเอง 
2. ครูร้อยละ 85 มี
งานวิจัยชั้นเรียน อย่างน้อย
คนละ 1 ชิ้นงาน 

ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ ให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรภายนอก 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการกิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

9. โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในเข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ 

  1. โครงการพัฒนา 
  ระบบประกันคุณภาพ 
  ภายในสถานศึกษา 
  1.1 กิจกรรมประชุม 
  เชิงปฏิบัติการ สรุปผล 
  การด าเนินงาน 
  ระหว่างภาคเรียน  
  1.2 กิจกรรมประชุม 
  เชิงปฏิบัติการประเมิน 
  คุณภาพภายในประจ าปี 
  1.3 กิจกรรมประชุม 
  ติดตามตรวจเอกสาร 
  ผลการปฏิบัติงาน 
  1.4 งานจัดท ารายงาน 
  ประเมินคุณภาพภายใน  
   สถานศึกษา 
  1.5 งานพัฒนาระบบ 
  งานประกันคุณภาพ   
  ภายใน    

1. ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน
เข้มแข็งและมีคุณภาพ 
2. ระบบประกันคุณภาพ
ของโรงเรียนเป็นไปตามที่ 
กฎกระทรวงก าหนด 

   ฝ่ายแผนงานและการ 
   ประกันคุณภาพ  
   การศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

10. ครูและบุคลากรเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมี
จรรยาบรรณ 

1. โครงการพัฒนาครู 
และบุคลากร 
1.1 กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนการศึกษาต่อ 
1.2 กิจกรรมเพิ่ม  
ศักยภาพการท างานทั้ง
ภายในและภายนอก  
1.3 กิจกรรมทัศน
ศึกษา/ ดูงาน  
1.4 กิจกรรมอบรม 
คุณธรรมจริยธรรมเย็น
วันพุธ   

1. ครูและบุคลากรร้อยละ 
95 ได้เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพในการจัด
การศึกษา 
2. ครูและบุคลากรมี
คุณภาพและศักยภาพใน
การจัดการศึกษา และท า
หน้าที่รับผิดชอบ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 
3. โรงเรียนมีครูและ
บุคลากรที่มีคุณภาพอย่าง  

ฝ่ายบุคคล 
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เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการกิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

 1.5 กิจกรรมประชุม 
ครู/บุคลากร 
โครงการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร 
2.1 กิจกรรมอบรม KPI 
และพัฒนามาตรฐานเพ่ือ
บุคลากรใหม่ 
2.2 กิจกรรม EFF 
(English for fun, Free 
and future) 

 

แท้จริง 
4. ความส าเร็จของกิจกรรม
ทั้งหมดมีค่าความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

 

  
กลยุทธ์ที่ 3.6 ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการกิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

10. ครูและบุคลากรเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมี
จรรยาบรรณ  

1. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนสวัสดิการ 
ครูและบุคลากร 
 1.1 กิจกรรมสังสรรค์ 
ปีใหม่มอบขวัญ 
ก าลังใจแก่ครูบุคลากร 
1.2 กิจกรรมรดน้ า 
ด าหัวผู้บริหารและครู 
อาวุโส 
1.3 กิจกรรมสร้างขวัญ 
ก าลังใจร่วมใจชาว ABS 
1.4 กจิกรรมเชื่อม 
สัมพันธ์ระหว่างครูและ 
บุคลากร 
2. โครงการออมทรัพย์ 
เพ่ือช่วยเหลือ 
เพ่ือนครูและบุคลากร 

   

1. ครูและบุคลากรทุกคน
ได้รับสวัสดิการเป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์  

  

ฝ่ายบุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 3.7 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

8. โรงเรียนมีระบบบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ประสาน 
สัมพันธ์ชุมชน เป็นที่พึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

  1. โครงการชุมชน 
  สัมพันธ์ 
  1.3 กิจกรรม 
  สร้างความสัมพันธ์ 
  ระหว่างโรงเรียนกับ 
  ชุมชน 
2.โครงการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
2.1 กิจกรรมประสาน
สมาคมโรงเรียนเอกชน
และชุมชนสัมพันธ์ 

โรงเรียนมีเครือข่าย
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจาก 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

  

ฝ่ายวิชาการ 
งานประชาสัมพันธ์ 

  
 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการกิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

4. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี 
การสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้
ที่ทันสมัย สามารถน าไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1. โครงการพัฒนา 
  ระบบไอซีที และ 
  การสื่อสาร 
  1.1 กิจกรรมซ่อมบ ารุง 
  1.2 กิจกรรมบริการ 
  และพัฒนาระบบ 
  Internet 
  1.3 กิจกรรมจัดซื้อ 
  คอมพิวเตอร์และสื่อ 
  อิเล็กทรอนิกส์ 

1. ระบบ Internet ของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
ให้บริการครอบคลุม 
2. ระบบ ICT ของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพ 

  

ฝ่ายวิชาการ 
งานไอซีที 

  
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมบุคลากร และนักเรียนทุกคน 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

4. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี 
การสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้
ที่ทันสมัย สามารถน าไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1. โครงการพัฒนา 
  ระบบไอซีทีและการ 
  สื่อสาร 
   1.1 กิจกรรมบริการ 
  และพัฒนาระบบ 
  Internet    

1. ระบบ Internet ของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
ให้บริการครอบคลุม 
2. ระบบ ICT ของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพ 

  

ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย เพื่อน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 
โครงการกิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการกิจกรรม 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

4. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี 
การสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้
ที่ทันสมัย สามารถน าไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1. โครงการพัฒนา 
  ระบบไอซีทีและการ 
  สื่อสาร 
  1.1 กิจกรรมซ่อมบ ารุง 
  1.2 กิจกรรมบริการ 
  และพัฒนาระบบ 
  Internet 
  1.3 กิจกรรมจัดซื้อ 
  คอมพิวเตอร์และสื่อ 
  อิเล็กทรอนิกส์ 

1. ระบบ Internet ของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
ให้บริการครอบคลุม 
2. ระบบ ICT ของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพ 

  

ฝ่ายวิชาการ 

  
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบสารสนเทศให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

4. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี 
การสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้
ที่ทันสมัย สามารถน าไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1. โครงการพัฒนา 
  ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
    
  

1. ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนถูกต้องและ
ทันสมัย 
2. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
3. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศให้บริการแก่
นักเรียน บุคคล และ
หน่วยงานอื่นๆ 

ฝ่ายแผนงานฯ 

  
กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการกิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

ผู้เรียนมีความรู้และ 
ทักษะตามหลักสูตรมี
ผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับ
สถานศึกษาและระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

1.โครงการพัฒนาระบบ
ไอซีทีและการสื่อสาร 
1.1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในด้านไอซีทีและ
การสื่อสาร 

 

   ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

  

ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 5.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในด้านการบริหารจัด 
การศึกษา  

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

8. โรงเรียนมีระบบบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ประสาน 
สัมพันธ์ชุมชน เป็นที่พึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1. โครงการพัฒนา 
ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 
1.1 การประชุม 
คณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียน 
2.โครงการชุมชน 
สัมพันธ์ 
2.1กิจกรรมสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง  
โรงเรียนกับชุมชน  
3.โครงการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
1.กิจกรรมประสาร
สมาคมโรงเรียนเอกชน
และชุมชนสัมพันธ์ 
 
 

  
  

ฝายวิชาการ 
งานประชาสัมพันธ์ 
ฝ่ายแผนงานฯ 

  
กลยุทธ์ที่ 5.2 ระดมทรัพยากรเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการกิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

8. โรงเรียนมีระบบบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ประสาน 
สัมพันธ์ชุมชน เป็นที่พึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

  1. โครงการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพ 
  การบริหารจัดการ 
  1.1 การประชุม 
  คณะกรรมการบริหาร 
  โรงเรียน 
การประชุม 
ผู้บริหาร/ฝ่ายอ านวยการ 
1.3 การพัฒนาบุคลากร
ระดับอ านวยการข้ึนไป 

    

  ฝ่ายแผนงานฯ 
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กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 
โครงการกิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ กิจกรรม 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

1.พัฒนาโรงเรียนให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. โครงการพัฒนา 
ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 
1.1 การประชุม 
คณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียน 
1.2 การประชุม 
ผู้บริหาร/ฝ่ายอ านวยการ 
1.3 การพัฒนาบุคลากร
ระดับอ านวยการข้ึนไป   
1.4 การอบรม/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาต่อ 
2. โครงการพัฒนา 
ครูและบุคลากร 
2.1 กิจกรรมกิจกรรม 
ส่งเสริมสนับสนุน 
การศึกษาต่อ   
2.2 กิจกรรมเพิ่ม 
ศักยภาพการท างานทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานที่ 
2.3 กิจกรรมศึกษา/ดู 
งาน 
2.4 กิจกรรมประชุมครู/ 
บุคลากร 
3.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
 3.1 กิจกรรมอบรม KPI 
และพัฒนามาตรฐานเพ่ือ
บุคลากรใหม่ 
3.2 กิจกรรม EFF 
(English for fun, Free 
and future) 
3.3 กิจกรรมประกวด
โครงการนวัตกรรม
องค์กร 

   1. ระบบบริหารงานบุคคล 
  ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
  เป็นที่พึงพอใจของผู้รับ 
  บริการ 

ฝ่ายแผนงานฯ 
ฝ่ายบุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 5.5 จัดระบบการบริหารจัดการ โครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ชัดเจน กระจายอ านาจ 
และมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการกิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  1. โครงการพัฒนา 
  ประสิทธิภาพ 
  การบริหารจัดการ 

2. โครงการพัฒนา 
ระบบบริหารงาน 
สวัสดิการครูและ 
บุคลากร 
 1.1 กิจกรรมบริหาร 
 งาน สวัสดิการตาม 
 กฎหมาย 
1.2 งานแต่งตั้งถอดถอน 
1.3 งานเบิกจ่ายค่า 
รกัษาพยาบาล 
1.4 งานบริหาร 
จัดการบุคลากร 
3.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานงบประมาณ
และการเงิน 
4.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงานพัสดุ
และจัดซื้อ     

1. โรงเรียนมีโครงสร้างการ 
บริหารที่ชัดเจน 
โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ ครบ
วงจร จนบรรลุเป้าหมายใน
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
1. ระบบบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 
  

ฝ่ายแผนงานฯ 

 
กลยุทธ์ที่ 5.6 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

6. พัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นคนดีของ
สังคม มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร มี
ทักษะการด ารงชีวิตอย่าง
สันติสุข 

  1. โครงการพัฒนา 
  ระบบดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียน 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลอย่างท่ัวถึงและตรง
ตามสภาพปัญหาร้อยละ 
100 
2. ครูและบุคลากรร้อยละ 
80 มีศักยภาพในการ
ร่วมกันดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 
3. ผู้ปกครองนักเรียนร้อย
ละ 80 ให้ความร่วมมือใน
การช่วยเหลือนักเรียน 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 5.7 พัฒนาอาคารสถานที่ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการกิจกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

1.พัฒนาโรงเรียนให้ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
4. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี 
การสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้
ที่ทันสมัย สามารถน าไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1. โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ 
สิ่งแวดล้อม 
1.1 กิจกรรมป้องกัน 
และปลอดภัยจาก
อัคคีภัย 
1.2 กิจกรรมซ่อมบ ารุง
อาคารสถานที่ 
1.3 กิจกรรมความ
ปลอดภัยในจราจร 

 

1. โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ที่
เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 
และใช้งานได้ดี 
2. สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น และ
ปลอดภัย 
3. ระบบสาธารณูปโภคต่าง 
ๆ ภายในโรงเรียน มี
ประสิทธิภาพ 

  

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ส่วนที่  3 
แผนการด าเนินงานโครงการ/กิำกรรม 

 
 โครงการ กิำกรรมและงบประมาณ ำ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานึกกาา 
ที ่ โครงการ/กิำกรรม งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลา หมายเหตุ 

ฝ่ายปฐมวัย   จ านวน  22 โครงการ 48  กิจกรรม งบประมาณ  1,083,550    บาท 
1 1) โครงการพัฒนาึักยภาพด้านร่างกาย 

(1) กิจกรรมหนูน้อยหรรษา 
(2) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย 
(3) งานตรวจเช็คความสะอาดฟัน/ตรวจเล็บ/ตรวจ/ผม/ 
ตรวจเครื่องแต่งกาย 
(4) กิจกรรมบันทึกการชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูง 
(5) งานเมนูอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 
(6) กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมือ 

40,000 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 

2 2) โครงการกีฬาสีอนุบาล 80,000 มกราคม 
2562 

อนุบาล 

3 
 
 

3) โครงการรู้ทันภัย-ห่างไกลยาเสพติด 
(1) กิจกรรมซ้อมหนีไฟ 
(2) กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด/รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 

20,000 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 

4 4) โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีความสุข 
(1) กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์ 
(2) กิจกรรมวันเด็ก 

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 
 

5 6) โครงการสร้างสรรค์ภาาาและวัฒนธรรม 
(1)กิจกรรมแฟนซี (วันฮาโลวีน) 
(2) กิจกรรมซัมเมอร์หรรษา (สงกรานต์มหาสนุก) 
(3) กิจกรรมอาภาษาอาเซียน 
(4) กิจกรรมลอยกระทง 

80,000 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 
 

6 6) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
(1) กิจกรรมผู้น าอนุบาล 

10,000 มิถุนายน อนุบาล 
 

7 7) โครงการคริสต์มาสระดับอนุบาล 
 

100,000 ธันวาคม อนุบาล 

8 8) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 100,000 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 

9 9) โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
(1) กิจกรรมร าลึกพระคุณครู (ไหว้ครู) 
(2) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
(3) กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ   รัชกาลที่ 9 
(4) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 

50,000 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 
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ที ่ โครงการ/กิำกรรม งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

10 1 ) โครงการหนูน้อยมีคุณธรรม 
(1) กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม (คุณธรรม 8 ประการ) 
(2) กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
 

11,100 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 

11 11) โครงการน้อมน าท าตามค าพ่อสอน 
(1) กิจกรรมแบ่งปันน้ าใจ 
(2) กิจกรรมตลาดล้านนา 
 

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 

12 12) โครงการพัฒนาและส่งเสริมหนูน้อยด้านสติปัญญา 
(1)กิจกรรมหนูน้อยนักคิด (ทดลองวิทยาศาสตร์) 
(2) กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
(3) กิจกรรม Cooking 
 

8,000 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 
 

13 13) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Project 
Approach 

20,000 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 
 

14 14) โครงการพัฒนาึักยภาพครูบุคลากรระดับอนุบาล 
(1)งานส่งครูเข้ารับอบรม (โค้ชและเทรนนิ่ง) 
(2) งานพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ 
(3) งานบันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน 
(4) งานสะสมแฟ้มผลงานเด็ก 
(5) งานบันทึกสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
(6) งานประเมินผลพัฒนาการเด็ก 
(7) งานวิจัยในชั้นเรียน 
(8) งานนิเทศและประเมินผลการท างาน 
(9) แฟ้มสะสมผลงานครู/SAR ครู 
(10) กิจกรรมสานสัมพันธ์ครูสู่โลกกว้าง 
 

80,000 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 
 

15 16) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภายใต้หลัก
ปรัชญาเึราฐกิำพอเพียง 
(1) งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
(2) งานห้องเรียนสวยด้วยมือครู 
 

40,000 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 
 

16 16) โครงการปฐมนิเทึผู้ปกครอง 
(1) งานประชุมบุคลากรครู 
(2) งานคูม่ือผู้ปกครอง-ครู 
(3) งานชมรมผู้ปกครอง 
(4) กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน 
 

75,000 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 
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ที ่ โครงการ/กิำกรรม งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

17 17) โครงการำัดท าหลักสูตรสถานึกกาาระดับปฐมวัย 
พ.ึ. 266  
(1) งานพัฒนาและวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร ปฐมวัย 
 

5,000 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 
 

18 18) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการึกกาา 
ระดับการึกกาาปฐมวัย 
(1) งานจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 

1,000 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 
 

19 19) โครงการเรียนสะอาดบรรยากาึสดชื่นร่มรื่นด้วย 
พันธุ์ไม้ 
(1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารอนุบาล 

50,000 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 
 

20 2 ) โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในภายนอก
โรงเรียน 
(1) กิจกรรมทัศนศึกษา 
(2) กิจกรรมสวนผักน้องหนู 

100,000 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 
 

21 21) โครงการไทย-อังกฤาสนุกคิดสนุกท าระดับปฐมวัย 
(1) กิจกรรม Kids Show 

8,000 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 
 

22 22) โครงการบัณฑิตน้อย 185,450 ตลอดปี
การศึกษา 

อนุบาล 

 
รวม   22   โครงการ   48 กิจกรรม/งาน            งบประมาณการทั้งสิ้น 1,083,550 บาท 
                                                          (หนึ่งล้านแปดหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
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รายละเอียดโครงการ/กิำกรรม 
 ปกการึกกาา 2661 
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1. โครงการ    พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านร่างกาย 
ลักาณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง     
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่          1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ข้อที่    1.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มี 
     สุนทรียภาพ  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย   มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้าน 
     ร่างกาย 

1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ             นางมะลิวัลย์    ตั้งประดิษฐ์  
ผู้ด าเนินโครงการ                      นางสาวทิพย์สุคนธ์  มณีพันธ์  
 
1. หลักการและเหตุผล 
                 เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตที่ส าคัญของชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากเด็ก โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิด – ๖ปีซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่าง
รวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กใน
วัยนี้จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงให้เด็กได้
ออกก าลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจ า ตรวจสุขภาพ  ฝึกการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ
ส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมในการออกก าลังกาย พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็กสามารถท า
กิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเด็กที่มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วตามวัย 
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กท่ีหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
 
3. เป้าหมาย  
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. เด็กร้อยละ 95 ที่มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. เด็กร้อยละ 95 มีทักษะการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วตามวัย 
3. เด็กร้อยละ 95 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
4. เด็กร้อยละ 95 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย และสิ่งเสพติด 

   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1.เด็กระดับอนุบาลทุกคน ที่มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะการ

เคลื่อนไหวตามวัย 
2.มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน   หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย 

และสิ่งเสพติด 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติโครงการ 

พฤษภาคม  2561 น.ส.ทิพย์สุคนธ์  มณีพันธ์  
น.ส.ละอองดาว สถาปนา
ตระกูล 
ครูประจ าชั้น 
คณะกรรมการ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ พฤษภาคม  2561 
3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ พฤษภาคม  2561 
4 ด าเนินงานตามโครงการ ตลอดปีการศึกษา 
5 ประเมินผลการด าเนินงาน มีนาคม  2562 
6 สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ มีนาคม 2562 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2561 
6. งบประมาณ   40,000 บาท  
6. สถานที่ด าเนินงาน  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
8. การประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็ำระดับโครงการ 
ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็ำ 
-ความส าเร็จของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็ำระดับกิำกรรม 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- กิจกรรม หนูน้อยหรรษา/ 
จัดเตรียมเพลงในการออก
ก าลังกายให้เด็กออกก าลัง
กายท าท่าทางประกอบเพลง
ทุกวัน  
-กิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพ
ทางด้านร่างกาย 
- งานตรวจเช็คความสะอาด
ฟัน/ ตรวจเล็บ/  ตรวจผม /
เครื่องแต่งกาย 
-กิจกรรมบันทึกการชั่ง
น้ าหนัก  วัดส่วนสูง 
ครูตรวจสุขภาพ/ จดบันทึก
การตรวจสุขภาพเด็กทุกวัน 
-กิจกรรม พัฒนาเด็กท่ี
น้ าหนัก-ส่วนสูงไม่ตามเกณฑ์ 
- กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมือ 

1. ร้อยละของเด็กท่ีมี
น้ าหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ร้อยละของเด็กท่ีมี
ทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย 
๓.ร้อยละของเด็กที่มี
สุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 
4. ร้อยละของเด็กท่ี
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค  
อุบัติเหตุ  ภัย และสิ่ง
เสพติด 

1. บันทึกการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 
และน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
2. ประเมินทักษะการเคลื่อนไหวตาม
วัย 
3.ประเมินจากการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย และน าผลมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพละ 
4.ประเมินพฤติกรรมการรักษาความ
สะอาด  และการดูแลสุขนิสัยของตน 
5.ประเมินพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย 
และสิ่งเสพติด 
6.ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
7.รายงานผลการด าเนินงานจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. แบบบันทึก
การชั่งน้ าหนัก  
วัดส่วนสูง 
2.สมุดบันทึก
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
3.แบบบันทึก
การทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกาย 
4.แบบ
ประเมินความ 
พึงพอใจ 
5.แบบ
รายงานผล
การด าเนิน
โครงการ 

 

9. ผลที่คาดว่าำะได้รับ 
-เด็กท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยมีสุขนิสัยใน 

การดูแลสุขภาพของตน เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย และสิ่งเสพติด 
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2. โครงการ         กีฬาสีระดับอนุบาล 
ลักาณะของโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่   1. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ ข้อที ่      1.  พัฒนาคุณภาพเด็ก 
สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   
                ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
     ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย   
     ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน   

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔  หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และสิ่ง
เสพติด    

ผู้รับผิดชอบกิำกรรม   นางสาวทิพย์สุคนธ์ มณีพันธ์, นาย พงษ์ศักดิ์ สร้อยฟ้า  
 
1. หลักการและเหตุผล 
  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มุ่งเน้นให้เด็กอนุบาลรักการออกก าลังกาย มีความมั่นใจกล้า
แสดงออก มีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา สามารถเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้  ในปัจจุบันหลักสูตรการ
เรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กอนุบาลให้มีร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มี
นิสัยรักการออกก าลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้เด็กอนุบาลได้
มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและการออกก าลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกล
จากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของเด็กอนุบาลในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาภายในของ
โรงเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬา เพ่ือให้เด็ก
อนุบาลมีคุณลักษณะที่ดีตรงตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รักการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย 
- เพ่ือให้เด็กได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
- เพ่ือให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

   - เพ่ือให้เด็กได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
- เพ่ือให้เด็กมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกทางด้านกีฬาได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

 
3. เป้าหมาย    

เชิงคุณภาพ  
เด็กระดับอนุบาล 1-3 ทุกคน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รักการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย มีความ
กล้าแสดงออก สามารถเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
เด็กระดับอนุบาล 1-3 ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

เชิงปริมาณ  
เด็กอนุบาลทุกคนร่วมกิจกรรมกีฬาสีอนุบาล รักการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย คิดเป็นร้อยละ 100 
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4. ขั้นตอนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนด าเนินงาน  ตุลาคม 2561 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน  

ธันวาคม 2561 
น.ส.ทิพย์สุคนธ์ มณีพันธ์ 

3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ธันวาคม 2561 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน  

ธันวาคม 61-มกราคม 
62 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

5.จัดกิจกรรมตามโครงการ กีฬาสีอนุบาล 
 

25มกราคม 2562 
น.ส.ทิพย์สุคนธ์  มณีพันธ์ 
นาย พงษ์ศักดิ์ สร้อยฟ้า  

6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม โครงการ กีฬาสีอนุบาล 
28มกราคม 2562 

น.ส.ทิพย์สุคนธ์  มณีพันธ์ 
นาย พงษ์ศักดิ์ สร้อยฟ้า  

7. สรุปโครงการโครงการ กีฬาสีอนุบาล 
มกราคม 2562 

นางมะลิวัลย์   ตั้งประดิษฐ์ 
น.ส.ทิพย์สุคนธ์  มณีพันธ์ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  1 วัน คือ วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562  
6. งบประมาณ               80,000 บาท  
7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ณ สนามอนุบาล 
8. การประเมินโครงการ  จากการสังเกตการร่วมกิจกรรมของเด็ก 
                                          แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
9.ผลที่คาดว่าำะได้รับ 

  1. เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รักการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย 
  2. เด็กได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
  3. เด็กได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

     4. เด็กได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
  5. เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางด้านกีฬาได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 52 

3. โครงการ    รู้ทันภัย-ห่างไกลยาเสพติด 
ลักาณะของโครงการ          โครงการใหม่ 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่   1. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ ข้อที ่   1.  พัฒนาคุณภาพเด็ก 
สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย   มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย    
           ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน   

 ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔  หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และสิ่ง
เสพติด    

ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวละอองดาว    สถาปนาตระกูล 
 
1. หลักการและเหตุผล 
               การจัดการศึกษาในสถานศึกษา   นอกจากการให้ความรู้ด้านวิชาการกับเด็กแล้ว  ความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง   เช่น  อัคคีภัย  อุบัติเหตุ  เป็นต้น  
สถานศึกษาจะต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับเด็กอย่างเป็นระบบรวมทั้งฝึกให้เด็กมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของตน  ทั้งที่บ้านและโรงเรียน โรงเรียนโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีความตระหนักใน
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการรู้ทันภัย-ห่างไกลยาเสพติด 
 
2.วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  
         1.เพ่ือให้เด็กรู้จักการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ และภัยต่างๆ 
         2.เพ่ือจัดท ามาตรการ ป้องกันภัย และอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
3. เป้าหมาย  
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1.เด็กร้อยละ 95 รู้จักการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ และภัยต่างๆ 

 2. ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคภัยและอันตรายต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
               เด็กระดับอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและภัยต่างๆ  
               ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบและปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติโครงการ 
โครงการรู้ทันภัย-ห่างไกลยาเสพติด 
 

พฤษภาคม  2561 น.ส.ละอองดาว  สถาปนาตระกูล 
น.ส.ทิพย์สุคนธ์  มณีพันธ์  
นาย พงษ์ศักดิ์ สร้อยฟ้า  
 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตาม
โครงการรู้ทันภัย-ห่างไกลยาเสพติด 
 

พฤษภาคม  2561 ผู้บริหาร 

3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
โครงการรู้ทันภัย-ห่างไกลยาเสพติด 
 

พฤษภาคม  2561 น.ส.ละอองดาว  สถาปนาตระกูล 
น.ส.ทิพย์สุคนธ์  มณีพันธ์  
นาย พงษ์ศักดิ์ สร้อยฟ้า  

. ด าเนินงานตามโครงการ 
รู้ทันภัย-ห่างไกลยาเสพติด 
1. กิจกรรมซ้อมหนีไฟ 
2. กิจกรรมเรียนรู้ภัยสิ่งเสพติด 
3. กิจกรรมมาตรการป้องกันโรคระบาดใน
โรงเรียน 

 
พฤษภาคม  2561 

น.ส.ละอองดาว  สถาปนาตระกูล 
น.ส.ทิพย์สุคนธ์  มณีพันธ์  
นาย พงษ์ศักดิ์ สร้อยฟ้า  
ครูประจ าชั้น 
คณะกรรมการ 

5. ประเมินผลการด าเนินงาน มีนาคม  2562 น.ส.ละอองดาว  สถาปนาตระกูล 
6. สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ มีนาคม 2562 น.ส.ละอองดาว  สถาปนาตระกูล 
 
5 ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562 
 
6. งบประมาณ    40,000บาท  
 
7. สถานที่ด าเนินงาน  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
8. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

8.1 เด็ก   
8.2 คร ู  
8.3 ผู้ปกครอง  
8.4 หน่วยงานเทศบาล ต.หนองผึ้ง 
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9. การประเมินผลความส าเร็ำ 
เป้าหมาย  ตัวบ่งชี้

ความส าเร็ำ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. กิจกรรมซ้อมหนีไฟ 
2. กิจกรรมเรียนรู้ภัยสิ่ง
เสพติด 
3. กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโรคระบาดใน
โรงเรียน 

1.ร้อยละของเด็กที่
รู้จักการหลีกเลี่ยง
อุบัติเหตุ  และภัย
ต่างๆ 
2.สถานศึกษามี
มาตรการการ
ป้องกันภัย  และ
อันตรายต่างๆ  ที่
อาจเกิดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 
 

1. ประเมินจากสังเกตการตอบ
ค าถาม ของเด็ก เรื่องการหลีกเลี่ยง
อุบัติเหตุ  และภัยต่างๆ 
2.ประเมินจากการตรวจสอบเด็กท่ีนั่ง
รถโรงเรียน 
3. ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 
4.รายงานผลการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.แบบบันทึก
เรื่องการ
หลีกเลี่ยง
อุบัติเหตุ  และภัย
ต่างๆ 
2.แบบตอบรับ
มาตรการป้องกัน
โรคระบาดใน
โรงเรียน 
 3.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
4.แบบรายงาน
ผลการด าเนิน
โครงการ 

 
10. ผลที่คาดว่าำะได้รับ 
        เด็กและผู้ปกครองรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รู้จักหลีกเลี่ยงและระมัดระวังภัยอุบัติเหตุ/อุบัติภัยต่างๆ  
ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
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4. โครงการ        หนูน้อยอารมณ์ดีมีความสุข 
ลักาณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่         1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที่   1.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มี

สุนทรียภาพ  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย  มาตรฐานที่2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  และจิตใจ 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
2.2 มีความม่ันใจ และกล้าแสดงออก 
2.3 ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

ผู้ด าเนินโครงการ               นางอมรรัตน์   ภีระค า 
 
 ๑. หลักการและเหตุผล 
  การจัดกิจกรรมการส่งเสริมเด็กให้มีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ และ
ความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
และควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ นั้น เป็นสิ่งส าคัญ ที่จะช่วยปรับพ้ืนฐานให้กับเด็กให้มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ ที่พร้อมจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริมเด็กในด้านดังกล่าว และเพ่ือสนองตอบตามหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
 ๒.๒ เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
          ๒.๓ เพ่ือให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย 
 ๒.๔ เพ่ือให้เด็กมีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
 
๓. เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็กร้อยละ 95  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออกสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
การจัดกิจกรรมให้เด็กอนุบาลทุกคน มีความม่ันใจและกล้าแสดงออกสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีความ
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมวางแผน/แต่งตั้งกรรมการ พ.ค. 61 ครูอมรรัตน์   ภีระค า 
คณะกรรมการ 
 

ขออนุมัติ พ.ค. 61 
3. ด าเนินงานตามกิจกรรม มิ.ย.61– มี.ค. 62-ม.ค. 62 
4. วัดผล / ประเมินกิจกรรม ก.พ.– มี.ค. 62 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนกิำกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยงานศิลป์ ตลอดปีการศึกษา 5,000  บาท ครูอมรรัตน์ 
2. กิจกรรม วันเด็ก ตลอดปีการศึกษา 6,     บาท ครูอมรรัตน์ 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ           ตลอดปกการึกกาา 
  
6. งบประมาณ   10,000 บาท 
 
7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
8. การประเมินผลโครงการ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด
ประเมินผล 

กิจกรรมสร้างสรรค์
ด้วยงานศิลป์ 

ความส าเร็จของกิจกรรม
ทั้งหมดมีค่าความส าเร็จไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90 

1.การประเมิน 
2.การสังเกต 
3.การสัมภาษณ์ 

1.แบบประเมิน 
2.แบบสัมภาษณ์ 
3.แบบสอบถาม  กิจกรรม วันเด็ก 

 
9. ผลที่คาดว่าำะได้รับ 

1. เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
2. เด็กมีความมัน่ใจและกล้าแสดงออก 
3. เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย 
4. เด็กมีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
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6. โครงการ     สร้างสรรค์ภาษาและวัฒนธรรม 
ลักาณะโครงการ   โครงการใหม่ 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่           พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที่     1.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ 
     มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
2.2 มีความม่ันใจ และกล้าแสดงออก 
2.3 ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 

ผู้ด าเนินโครงการ             นางอมรรัตน์    ภีระค า  
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ประเพณีวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงาม ซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆ ที่สังคม
หนึ่งๆนั้นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ประเพณีวัฒนธรรม มีหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ วัฒนธรรมการแต่ง
กาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการท างาน วัฒนธรรมการแต่งงาน  ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ  แต่ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการศึกษาอาเซียน ยุคแห่งการเรียนรู้ มีสื่อ
โฆษณาและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ท าให้เด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นวัฒนธรรมภายนอกท้องถิ่นของตนเอง  
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จึงจัดโครงการ สร้างสรรค์ภาษาและวัฒนธรรมในระดับปฐมวัยขึ้น เพ่ือสนับสนุน
วัฒนธรรมในสังคมที่หลากหลาย เชื้อชาติ และชี้แนะให้เด็กอนุบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
สืบทอดวัฒนธรรมล้านนาไทยให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ที่ก าหนดให้โรงเรียนจัดการ
เรียนรู้ประวัติและความเป็นมาในท้องถิ่นด้วยเช่นกัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 - เด็กรู้จัก เรียนรู้และได้รู้ข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับชุมชน/ ประเทศอาเซียน และความเป็นสากล เช่น 
ด้านภาษา การแต่งกาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม เป็นต้น 
 เด็กสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงการ “สร้างสรรค์ภาษาและวัฒนธรรม” 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1เชิงปริมาณ    

-เด็กระดับอนุบาล  1-3 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
3.2เชิงคุณภาพ   

-เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้เกี่ยวกับ ประเทศอาเซียน และความเป็นสากล 
เช่น ด้านภาษา การแต่งกาย วิถีชีวิต วัฒนธรรมที่หลากหลาย 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผน/แต่งตั้งกรรมการ พ.ค. 61 ครูอมรรัตน์   ภีระค า 
คณะกรรมการ 2. ขออนุมัติโครงการ 

-กิจกรรมแฟนซี (วันฮาโลวีน) 
-กิจกรรมซัมเมอร์หรรษา 
 (สงกรานต์มหาสนุก) 
-กิจกรรมภาษาอาเซียน 
-กิจกรรมลอยกระทง 

พ.ค. 61 

3. ด าเนินงานตามกิจกรรม มิ.ย.60– เม.ย. 62 
4. วัดผล / ประเมินกิจกรรม ก.พ.– เม.ย. 62 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   มิถุนายน 2561 -เมษายน  2562 
 
6. งบประมาณ    80,000 บาท 
 
7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
8. การประเมินผลโครงการ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือทีใ่ช้วัด
ประเมินผล 

1. กิจกรรมแฟนซี (วันฮาโลวีน) 
2. กิจกรรมซัมเมอร์หรรษา 
 (สงกรานต์มหาสนุก) 
3. กิจกรรมภาษาอาเซียน 
4. กิจกรรมลอยกระทง 

ความส าเร็จของ
กิจกรรมทั้งหมดมีค่า
ความส าเร็จไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

1.การประเมิน 
2.การสังเกต 
3.การสัมภาษณ์ 

1.แบบประเมิน 
2.แบบสัมภาษณ์ 
3.แบบสอบถาม  

 
9. ผลที่คาดว่าำะได้รับ 
 1.เด็กรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน 
 2.เด็กเกิดความภาคภูมิใจ มีความรักและห่วงแหน ในประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง 
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6. โครงการ                 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ลักาณะของโครงการ          โครงการใหม่ 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่              พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที่   1.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นกระบวนการประชาธิปไตยและ

ตระหนักถึงคุณค่า ความเป็นชาติไทย ยอมรับวัฒนธรรมที่
หลากหลาย สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
1.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา เสียสละอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม 
พัฒนาสู่ความเป็นผู้น า กล้าแสดงออกและคิดสร้างสรรค์    

สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย  มาตรฐานที่2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1        ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2        มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3        ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางอมรรัตน์  ภีระค า 
 
1. หลักการและเหตุผล 
              โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมเด็กตั้งแต่
ระดับชั้นปฐมวัยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ให้เด็กรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกา ตลอดจนรู้จัก
รับผิดชอบหน้าที่ต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะน ารูปแบบ
ประชาธิปไตยมาใช้ฝึกฝนเด็กระดับอนุบาลให้มีความเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี รู้ จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลัก
ประชาธิปไตย สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขจึงได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
          2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
          3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีการปฏิบัติตามข้อตกลงได้ 
          4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนเป็นผู้น าผู้ตามที่ดีได้ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
           1. เด็กร้อยละ95 สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
            2. เด็กร้อยละ95 รู้จักการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
            3. เด็กร้อยละ95 มีการปฏิบัติตามข้อตกลงได้ 
            4. เด็กร้อยละ95 ปฏิบัติตนเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดีได้ 

3.2 เชิงคุณภาพ  
             เด็กในระดับชั้นอนุบาลทุกคน ได้รับการส่งเสริมให้สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้    
รู้จักการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น   มีการปฏิบัติตามข้อตกลงได้   และปฏิบัติตนเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

พฤษภาคม  2561  นางอมรรัตน์ ภีระค า 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

พฤษภาคม   
2561 

ผู้บริหาร 

3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม    
2561 

 นางอมรรัตน์ ภีระค า 

4. ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
1. กิจกรรมเลือกตั้งผู้น าอนุบาล 

 
มิถุนายน 2561 

 นางอมรรัตน์ ภีระค าและ
คณะท างาน 

5. ประเมินผลการด าเนินงาน มีนาคม  2562  นางอมรรัตน์ ภีระค า 
6. สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ มีนาคม 2562  นางอมรรัตน์ ภีระค า 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 61 – มีนาคม 62 
 
6. งบประมาณ    10,000  บาท  
 
7. สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  
 
 8. การประเมินผลความส าเร็ำ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. กิจกรรม
เลือกตั้งผู้น าน้อง
อนุบาล 

1. ร้อยละของเด็กท่ีสามารถเล่น
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. ร้อยละของเด็กท่ีรู้จักการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
3. ร้อยละของเด็กท่ีมีการปฏิบัติ
ตามข้อตกลงได้ 
4. ร้อยละของเด็กท่ีปฏิบัติตนเป็น
ผู้น าผู้ตามที่ดีได้ 
 

1. ประเมินพฤติกรรมของเด็ก 
2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.รายงานผลการด าเนินงานจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. แบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านสังคม 
2.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
3.แบบรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

 
9. ผลที่คาดว่าำะได้รับ 
            เด็กอนุบาลได้ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งผู้น า สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้รู้จักการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น  มีการปฏิบัติตามข้อตกลงได้ และปฏิบัติตนเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี  
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7. โครงการ       วันคริสต์มาสระดับอนุบาล 
ลักาณะของโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที ่         1. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที่    1.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มี 
       สุนทรียภาพ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย  คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  และ

จิตใจ 
2.1 ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
2.2 มีความม่ันใจ  และกล้าแสดงออก 
2.3 ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
2.4 ชื่นชมศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักธรรมชาติ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางมะลิวัลย์ ตั้งประดิษฐ์ 
นางอมรรัตน์ ภีระค า 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
  วันคริสต์มาสเป็นวันส าคัญวันหนึ่งของศาสนาคริสต์ที่มุ่งให้คนกระท าแต่ความดี มีความ
เสียสละ เป็นหลักยึดเหนี่ยวในการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนของเรามุ่งหวัง
ให้เยาวชนได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้เห็นถึง
ความส าคัญของวันดังกล่าว จึงจะได้จัดโครงการคริสต์มาสหรรษาข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความรู้และความส าคัญของวันคริสต์มาส 
 2.2  เพ่ือให้ครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมการแสดง อันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถให้กับผู้ปกครองและผู้มาร่วมงาน 

2.3  เพื่อให้ ครู ผู้ปกครองและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีความสุข สนุกสนาน 
เพลิดเพลินและเกิดประโยชน์ในการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน 
     2.4 เพ่ือให้ ครู ผู้ปกครองและผู้เรียน เกิดความรักสามัคคีในการท างานร่วมกันเป็นทีมก่อให้เกิดการ
พัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  -  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาสได้พัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ ชื่นชมกับกิจกรรม สนุกสนานเพลิดเพลิน 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

เสนอโครงการและ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2561 
 ครูอมรรัตน์   ภีระค า 

ด าเนินการจัดกิจกรรม  ธันวาคม  2561  ครูอมรรัตน์   ภีระค าและครูที่
รับผิดชอบกิจกรรม 

นิเทศ  ก ากับ  ติดตามผลการ
จัดการเรียนรู้ 

ธันวาคม  2561 
 ครูอมรรัตน์   ภีระค า 

ประเมินผล  รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ธันวาคม 2561 
 ครูอมรรัตน์   ภีระค า 

 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 
ล าดับที่ ขั้นตอนกิำกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
กิจกรรมวันคริสต์มาสระดับอนุบาล 

ธันวาคม 
2561 

100,000 ครูอมรรัตน์   ภีระค า 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม 2561 
 

 

6.  งบประมาณการ 100,000  บาท   
 
7. สถานทีด่ าเนินการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  
   
 

8. การประเมินผลโครงการ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

- กิจกรรมวันคริสต์มาสระดับ
อนุบาล 
  

ความส าเร็จของ
กิจกรรมทั้งหมดมีค่า
ความส าเร็จไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 85 

1.การประเมิน 
2.การสังเกต 
3.การสัมภาษณ์ 

1.แบบประเมิน 
2.แบบสัมภาษณ์ 
3.แบบสอบถาม  

 
9.  ผลท่ีคาดว่าำะได้รับ 
          1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม  

2. นักเรียนทุกคนมีความสุข สนุกสนาน และได้รับความรู้จากกิจกรรม 
          3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
          4. นักเรียนสามารถปรับตัว และกล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าแสดงออก ในทางที่เหมาะสม 
          5. นักเรียนได้เรียนรู้ พร้อมมีส่วนร่วมในกิจกรรมและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
             และในอนาคตได้ 
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8. โครงการ    เรียนรู้สู่โลกกว้าง(ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
ลักาณะของโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่   3. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที่     3.7 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่ง 
         เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย   มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรัก
การเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางมะลิวัลย์ ตั้งประดิษฐ์ 
          นางอมรรัตน์ ภีระค า 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ให้ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้เป็น
อย่างยิ่ง จึงได้ก าหนดส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ ไว้ในมาตรา 25 ดังนี้“มาตรา 25 
ต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ พิพิธภัณฑ์  สวนสัตว์ 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และแหล่งการเรียนรู้ อ่ืนอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ” เข้าไปศึกษาค้นคว้า เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นแหล่งเชื่อมโยงให้
สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลาน
ของตนเป็นแหล่งข้อมูลที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนาน และมีความสนใจ
ที่จะเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้คิดเองปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วย
ตนเองและสร้างความรู้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ท าให้
ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รู้และรักท้องถิ่นของตน มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนของตนเด็กจะ
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้จริง  ท าให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดจากการเรียนรู้ได้เร็ว ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะพาเด็กไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในท้องถิ่น  
  ดังนั้นโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
ภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น  ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน

สถานศึกษา 
4. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา

กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 
3. เป้าหมาย  
     3.1 เชิงปริมาณ 
          1. เด็กร้อยละ 100 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
          2. ครูร้อยละ 100 จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
          3. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา      
     4. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
    3.2 เชิงคุณภาพ  

เด็กสนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา   สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษาสถานศึกษา  
ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่
เกี่ยวข้องระดับดีมาก 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติโครงการ 

เมษายน  2561 นางอมรรัตน์ ภีระค า 
 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ พฤษภาคม  2561 ผู้บริหาร 

3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ พฤษภาคม  2561 นางอมรรัตน์ ภีระค า 

4. ด าเนินงานตามโครงการ 
-ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ  และจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 
  1. กิจกรรมทัศนศึกษา 
- ส ารวจสถานที่ไปทัศนศึกษาน านักเรียนไปภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง ทุกระดับชั้นและเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  ภายนอกและ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
- ก าหนดการหัวข้อที่มีความรู้ในเรื่องต่างๆ  
- รวบรวมข้อมูล 

 
กันยายน   2561 
มกราคม  2561 
 
 
สิงหาคม   2561 
กุมภาพันธ์  2561 

คณะกรรมการ 

5. ประเมินผลการด าเนินงาน มีนาคม  2561 นางอมรรัตน์ ภีระค า 
6. สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ มีนาคม 2561 นางอมรรัตน์ ภีระค า 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
 
7. งบประมาณ     100,000  บาท  
 
6. สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
  
8. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

1. เด็ก    2. ครู      3. ผู้ปกครอง 
 

9. การประเมินผลโครงการ 
เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

โครงการเรียนรู้สู่โลก
กว้าง(ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น) 
 

1. ร้อยละของเด็กท่ี สนใจเรียนรูสิ่ง
รอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ
เรียนรู้ 
2. ร้อยละของเด็กท่ี จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
3. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา 
 4. ระดับคุณภาพของสถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง  

1. สังเกตจากความ
สนใจแหล่งเรียนรู้
และใบงาน 
 2. ประเมินความ
พึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 
3.รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
จากผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.แบบบันทึกการ
สังเกตและใบงาน 
 2.แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.แบบรายงานผล
การด าเนินโครงการ
จากผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
1 . ผลที่คาดว่าำะได้รับ 

เด็กสามารถสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  ครูจัดสิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษาสถานศึกษา  ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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9.โครงการ      ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
ลักาณะโครงการ   โครงการใหม่ 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่          1. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที่   1.3 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยยึดหลักคุณธรรมน า

ความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา เสียสละอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม 
พัฒนาสู่ความเป็นผู้น า กล้าแสดงออกและคิดสร้างสรรค์    

สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 3 เด็กสามารถท างานจนส าเร็จ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
3.1 สนใจและกระตือรือร้นในการท างาน 
3.2 ท างานจนส าเร็จและภูมิใจในผลงาน 
3.3 เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ผู้ด าเนินโครงการ                     นางรมิดา   รัตนสมัย   
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบกับปัญหาสภาวะวิกฤติด้านสังคม  โดยเฉพาะปัญหาของ 
เด็กและเยาวชนถ้าต้องการให้เด็กเป็นเด็กที่ดี   มีคุณภาพ   ต้องใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมเข้ามาป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนให้หมดไปจากสังคมไทย    โดยการสร้างรากฐานของเด็กไทยให้
มั่นคงพัฒนาให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ถูกต้อง  มีคุณธรรมเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน  
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์   เพ่ือสร้างให้เด็กๆ  และเยาวชนมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในการด ารงชีวิตท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข   

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
 ๒.๒ เพ่ือให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
           ๒.๓ เพ่ือให้เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 ๒.๔ เพ่ือให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

2.5 จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
3 เป้าหมาย  
    3.1เชิงปริมาณ 

1. เด็กร้อยละ 80 มีวินัย รับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์  
2. เด็กร้อยละ 80 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ     
3. เด็กร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม 
4.ผู้บริหารมีการจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
            เด็กมีวินัย  รับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครู อาจารย์ เด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ   มีคุณธรรม  จริยธรรม  ผู้บริหารมีการจัดโครงการ   กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและเพ่ือมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายระดับดี
มาก 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โครงการ 

พฤษภาคม 2561 นางรมิดา   รัตนสมัย   

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ พฤษภาคม  2561 ผู้บริหารโรงเรียน 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน พฤษภาคม  2561 ผู้บริหารโรงเรียน 
1.โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
-กิจกรรมร าลึกพระคุณครู (ไหว้ครู) 
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 
-กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10 

 
พฤษภาคม 2561 
กุมภาพันธ์  2562 

นางรมิดา   รัตนสมัย  
และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ มีนาคม  2562 นางรมิดา   รัตนสมัย   
สรุป รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ มีนาคม 2562 นางรมิดา   รัตนสมัย   
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2561- มีนาคม 2562 
 

7. งบประมาณ    50,000 บาท  
 

6. สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 

8. การประเมินผลโครงการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

-กิจกรรมร าลึกพระคุณครู 
(ไหว้ครู) 
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-กิจกรรมวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ รัชกาลที่ 9 
-กิจกรรมถวายพระพรวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนม-
พรรษารัชกาลที่10 

1. ร้อยละของเด็กท่ีมีวินัย  รับผิดชอบเชื่อ
ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครู อาจารย์  
2. ร้อยละของเด็กท่ีประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ     
3. ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่มีการจัด
โครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
4. ร้อยละของเด็กท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม 

1.สังเกตพฤติกรรม 
2.ประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
3.รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
จากผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.แบบบันทึก
พัฒนาการ 
2.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
3.แบบรายงาน
ผลการด าเนิน
โครงการ 

9. ผลที่คาดว่าำะได้รับ 
           เด็กมีวินัย  รับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครู อาจารย์ เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย 
และศาสนาที่ตนนับถือ   มีคุณธรรม  จริยธรรม  สวดมนตไ์ด้   ผู้บริหารมีการจัดโครงการ   กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและเพ่ือมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
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1 . โครงการ     หนูน้อยมีคุณธรรม 
ลักาณะของโครงการ   โครงการใหม่ 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่          1. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที่   1.3 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยยึดหลักคุณธรรมน า

ความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแสดงออกและคิด
สร้างสรรค์    

สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย         มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีวินัย   
รับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครู อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับ
ถือตามปรัชญา  วิสัยทัศน์ และจุดเน้น  ของการศึกษาปฐมวัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมะลิวัลย์   ตั้งประดิษฐ์  
นางรมิดา  รัตนสมัย 
 

1. หลักการและเหตุผล  
      การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย มุ่งเน้นพัฒนาโดยปลูกฝังจิตส านึกที่
ถูกต้องเกี่ยวกับ คุณธรรมเพ่ือพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเน้นเด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติ เด็กจะเกิดการเรียนรู้ พัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพ่ือใช้ในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตลอดจนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมมี
ความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ฝ่ายปฐมวัยจึงได้จัดให้มีโครงการหนูน้อยมี
คุณธรรมขึ้น เพ่ือให้เด็กได้น าไปปฏิบัติและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 
2. วัตถุประสงค์  
    1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและค่านิยมมี่พึงประสงค์ให้กับเด็กดี 
    2. เพื่อให้เด็กปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามแบบอย่างความเป็นไทย 
    3. เพื่อให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
3. เป้าหมาย  
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    1. เด็กร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและค่านิยมม่ีพึงประสงค์ 
     2. เด็กร้อยละ 90 ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามแบบอย่างความเป็นไทย 
     3. เด็กร้อยละ 90 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

เด็กระดับอนุบาล เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและค่านิยมม่ีพึงประสงค์ 
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามแบบอย่างความเป็นไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผน/แต่งตั้งกรรมการ พ.ค. 61     นางรมิดา  รัตนสมัย 

    คณะกรรมการ 2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 61 
4. วัดผล / ประเมินกิจกรรม ก.พ.– มี.ค. 62  
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ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 
ล าดับที่ ขั้นตอนกิำกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม 
(คุณธรรม 8 ประการ) 

ตลอดปีการศึกษา 5,000 นางรมิดา  รัตนสมัย 
    คณะกรรมการ 

 
2. กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ตลอดปีการศึกษา 5,000 นางรมิดา  รัตนสมัย 

    คณะกรรมการ 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ           ตลอดปีการศึกษา 
  

6. งบประมาณ    10,000  บาท 
 

7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
8. การประเมินผลโครงการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม 
(คุณธรรม 8 ประการ) 

 1. เด็กร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม 
ที่ดีงามและค่านิยมม่ีพึงประสงค์ 
 2. เด็กร้อยละ 90 ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ตามแบบอย่างความเป็นไทย 
3. เด็กร้อยละ 90 มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

1.การประเมิน 
2.การสังเกต 
3.การสัมภาษณ์ 

1.แบบประเมิน 
2.แบบสัมภาษณ์ 
3.แบบสอบถาม  

กิจกรรมหนูน้อยมารยาท
งาม 

 
9. ผลที่คาดว่าำะได้รับ 
 1. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและค่านิยมม่ีพึงประสงค์ 
   2. เด็กปฏิบัติตนถูกต้องตามแบบอย่างความเป็นไทย 
    3. เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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11. โครงการ     น้อมน าท าตามค าพ่อสอน 
ลักาณะของโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่   1. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที ่      1.3 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยยึดหลักคุณธรรมน า 
      ความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย   มาตรฐานที่ 11   การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับ คุณภาพให้สูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1  จัดโครงการ กจิกรรม ส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัด การศึกษาปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์  
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาตาม 
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่  9  ที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปี  ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยการใช้
ความรู้และคุณธรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชิวิต  ดังพระราชด ารัสที่ว่า    "...การพัฒนาประเทศ
จ าเป็นต้องท าตามล าดับ ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ   ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน 
โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร 
และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป..." (18 
กรกฎาคม 2517) 

ดังนั้นโรงเรียนโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีความตระหนักในความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัด 
โครงการ เพ่ือเป็นการน้อมน าท าตามค าพ่อสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9   
 

2. วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
  1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กน้อมน าพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9  มา
ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน 
            2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  และท าตามค าสอนของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9 
            3.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เด็กและผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันน้ าใจให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม   
 

3. เป้าหมาย  
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. เดก็ระดับปฐมวัยทุกคน 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
             เด็กได้น้อมน าพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9  มาปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวันรู้จักเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  และท าตามค าสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
โยงไปสู่กิจกรรมแบ่งปันน้ าใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติโครงการน้อมน าท าตามค าพ่อสอน 

พฤษภาคม  2561 นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
-กิจกรรม แบ่งปันน้ าใจ 
-กิจกรรม ตลาดล้านนา 

พฤษภาคม  2561 ผู้บริหาร 

3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ พฤษภาคม  2561 นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์ 
4. ด าเนินงานตามโครงการน้อมน าท าตามค าพ่อสอน 
-กิจกรรม แบ่งปันน้ าใจ 
-กิจกรรม ตลาดล้านนา 

 
กันยายน   2561 
มกราคม  2562 

นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์ 

5. ประเมินผลการด าเนินงาน มีนาคม  2562 นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์  
6. สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ มีนาคม 2562 นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์  
 

ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนกิำกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม แบ่งปันน้ าใจ มกราคม 2562 - นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์ 
2 กิจกรรม ตลาดล้านนา กันยายน 2561 10,000 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
 

 

6. งบประมาณ    10,000 บาท  
 

7. สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
   

8. การประเมินผลโครงการ  
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

- กิจกรรม 
แบ่งปันน้ าใจ 
-กิจกรรม ตลาด
ล้านนา 

1.ร้อยละของเด็กที่ได้น้อม
น าพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9  
มาปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.ร้อยละของเด็กที่รู้จัก
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
และท าตามค าสอนของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9 
3.ร้อยละของเด็กที่เล่น
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

1. ประเมินจาก
พฤติกรรมลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
2.ประเมินจากการท า 
- กิจกรรม แบ่งปันน้ าใจ 
-กิจกรรม ตลาดล้านนา 
3. ประเมินความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
4.รายงานผลการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.แบบประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านการสื่อสาร 
2.แบบประเมินการท า--กิจกรรม 
แบ่งปันน้ าใจ 
-กิจกรรม ตลาดล้านนา 
3.แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
4.แบบรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
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9. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.  ผู้บริหาร   2.เด็ก     3. ครู      4. ผู้ปกครอง    5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1 . ผลที่คาดว่าำะได้รับ 
 1. เด็กได้น้อมน าพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9  สามารถน ามาปฏิบัติใช้
ในชีวิตประจ าวันได้   รู้จักเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถท าตามค าสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่  9  
  2. เด็กและผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงไปสู่การแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม (การ
บริจาคของ)  
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12. โครงการ    พัฒนาและส่งเสริมหนูน้อยด้านสติปัญญา 
ลักาณะของโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่   1. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที ่    1.2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร มี 
     ความสามารถในการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การคิดอย่างมี 
     วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรัก 
การเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวนิภาพร  จุมปา   
 

1. หลักการและเหตุผล 
    การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยอย่างสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย    อารมณ์จิตใจ   สังคม   และสติปัญญา   บนรากฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
และส่งเสริมศักยภาพของเด็ก  โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของสมองอย่างเต็มที่   รวมทั้ง
เตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับที่สูงขึ้น    อันจะน าไปสู่ความเป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป   
   ดังนั้นโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  จึงได้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหนูน้อยด้านสติปัญญา 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2560 ที่มุ่งส่งเสริมการฝึกทักษะกระบวนการการคิด ยึดหลักว่าเด็กทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง   ฝึกการปฏิบัติเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสค้นคว้าด้วยตนเองให้มากขึ้น อีกท้ังส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออก สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้วยความเต็มใจ และสนุกสนาน 
 

2. วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
   1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
3. สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 

 

3 เป้าหมาย  
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- เด็กระดับปฐมวัยทุกคน 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
    -มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติโครงการ 

พฤษภาคม  2561 น.ส.นิภาพร  จุมปา  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ พฤษภาคม  2561 ผู้บริหาร 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ พฤษภาคม  2561 น.ส.นิภาพร  จุมปา   
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
-ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ    

 
กันยายน   2562 
มกราคม  2561 

น.ส.นิภาพร  จุมปา   
2.ครูประจ าชั้น 
3.คณะกรรมการ 

5. ประเมินผลการด าเนินงาน มีนาคม  2562 น.ส.นิภาพร  จุมปา   
6. สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ มีนาคม 2562 น.ส.นิภาพร  จุมปา   
 ขั้นตอนการด าเนินการกิจกรรม 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนกิำกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมหนูน้อยนักคิด (ทดลอง
วิทยาศาสตร์) 

ตลอดปีการศึกษา 3,500 น.ส.นิภาพร  จุมปา 

2. กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน ตลอดปีการศึกษา 1,000 น.ส.นิภาพร  จุมปา 
3. กิจกรรม Cooking ตลอดปีการศึกษา 3,500 น.ส.นิภาพร  จุมปา 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณ     8,000 บาท  
7. สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
8. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง  1.เด็ก    2.คร ู   3.ผู้ปกครอง 
9. การประเมินผลความส าเร็ำ 
เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็ำ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
-กิจกรรมหนู
น้อยนักคิด 
(ทดลอง
วิทยาศาสตร์) 
-กิจกรรมหนู
น้อยรักการอ่าน 
-กิจกรรม 
Cooking 

1.ร้อยละของเด็กมีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
2. ร้อยละของเด็กท่ีมีทักษะทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
๓.ร้อยละของเด็กที่มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

1. ประเมินความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
2. ประเมินพัฒนาการด้านทักษะทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
3. ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์
5.รายงานผลการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.แบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
2.แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.แบบรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

 
10. ผลที่คาดว่าำะได้รับ 
                เด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้มีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
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13. โครงการ     ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ  Project  Approach    
ลักาณะของโครงการ           โครงการใหม่ 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่   1. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ ข้อที ่   1.2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร มี 
     ความสามารถในการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การคิดอย่างมี 
     วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย    มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรัก
การเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ       น.ส.นิภาพร  จุมปา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
      การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย  ครูจะต้องส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ทุกๆ  ด้าน  เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการครบทั้ง   4 ด้าน  โดยเฉพาะด้านสติปัญญา  ซึ่ งการเรียนการสอนแบบโครงการ
(Project  Approach)  เป็นแนวคิดของ  John  Dewey  มาประยุกต์เป็นรูปแบบการเรียนการสอน  โดยมี
หลักส าคัญคือ  การพัฒนาเด็กสามารถท าได้ด้วยการให้เด็กเป็นผู้รู้จักแสวงหาความรู้  ความร่วมมือและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  เพ่ือค้นคว้าหาค าตอบในเรื่องท่ีตนเองสนใจ  เด็กสามารถสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ในตัว
เด็กเอง  โครงการคือ การสืบค้นหาข้อมูลอย่างลุ่มลึก  ตามหัวข้อเรื่องที่เด็กสนใจ  เน้นให้เด็กกระท าอาจเป็น
รายบุคคลหรือรายุล่มก็ได้  และเมื่อเด็กได้เรียนรู้แบบโครงการ  Project  Approach  ซึ่งเด็กจะมีผลงานจาก
การเรียนรู้  และน ามาจัดแสดงให้ผู้อ่ืนได้ชื่นชม 
              ดังนั้น โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบ Project  Approachขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. เด็กร้อยละ 80 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. เด็กร้อยละ 80 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ

เรียนรู้ 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
กิำกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โครงการ 

พฤษภาคม  2561 น.ส.นิภาพร  จุมปา 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ พฤษภาคม  2561 ผู้บริหาร 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ พฤษภาคม  2561 น.ส.นิภาพร  จุมปา 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
-ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ  และจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมเรียนแบบ  Project  Approach 
2. กิจกรรมแสดงผลงานเด็ก 
- จัดเตรียมหัวข้อโครงงานที่จะเรียนรู้ จัดกิจกรรมภาคเรียน
ที๒่รวบรวมข้อมูล แสดงนิทรรศการในห้องเรียน 

 
กันยายน   2561 
มกราคม  2562 
 
 
กุมภาพันธ์  2562 

น.ส.นิภาพร  จุมปา 
2.ครูประจ าชั้น 
3.คณะกรรมการ 

5. ประเมินผลการด าเนินงาน มีนาคม  2562 น.ส.นิภาพร  จุมปา 
6. สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ มีนาคม 2562 น.ส.นิภาพร  จุมปา 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนกิำกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมเรียนแบบ Project  Approach ตลอดปีการศึกษา 10,000 น.ส.นิภาพร จุมปา 
2 กิจกรรมแสดงผลงานเด็ก 

- จัดเตรียมหัวข้อโครงงานที่จะเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมภาคเรียนที่๒รวบรวมข้อมูล 
แสดงนิทรรศการในห้องเรียน 

กุมภาพันธ์ 
2562 

10,000 น.ส.นิภาพร จุมปา 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณ     20,000 บาท  
7. สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
8. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 1.เด็ก      2.ครู     3.ผู้ปกครอง 

9. การประเมินผลความส าเร็ำ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

- กิจกรรมเรียนแบบ 
Project  Approach 
- กิจกรรมแสดงผลงานเด็ก
จัดเตรียมหัวข้อโครงงานที่
จะเรียนรู้ จัดกิจกรรมภาค
เรียนที๒่รวบรวมข้อมูล 
แสดงนิทรรศการใน
ห้องเรียน 

1. ร้อยละของเด็กท่ีเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. ร้อยละของเด็กท่ีมี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. ประเมินจากผลงานเด็ก  
Project  Approach 
2. ประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.รายงานผลการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.แบบประเมินผลงาน 
Project  Approach 
2.แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
3.แบบรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

10. ผลที่คาดว่าำะได้รับ 
เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
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14. โครงการ     พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรระดับอนุบาล 
ลักาณะของโครงการ    โครงการต่อเนื่อง            
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที ่         3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที ่  3.5 ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร เข้ารับการอบรม ศึกษาดู

งานทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และมีจรรยาบรรณ 

มาตรฐานการึกกาาปฐมวัย        มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก 
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
5.6 ครูวิจัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเด็ก 

ผู้รับผิดชอบโครงการ             นางสาวนิภา   หินเดช 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
               ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่
จะช่วยพัฒนาโรงเรียน สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติที่ ดีงาม มีคุณภาพจริยธรรม  
ครูและบุคลากรในโรงเรียนจึงควรจะได้รับการพัฒนาและการอบรมสัมมนาในโอกาสอันควร ความรู้ 
ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามหมวด 7  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

ครูและบุคลากร พัฒนาความรู้ความสามารถตนเองไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด 
ประสิทธิภาพlสูงสุดครูและบุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เพ่ือพัฒนาความรู้  และ
เทคนิควิธีการสอนครูให้เป็นครูมืออาชีพ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

-ครูและบุคลากรระดับอนุบาลทุกคนจบปริญญาตรีทางการศึกษา  ได้เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพ ภาคเรียนละ1ครั้ง 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
            -ครูและบุคลากรมีคุณภาพและมีศักยภาพในการจัดการศึกษา รับผิดชอบงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติโครงการ 

พฤษภาคม  2561 นางสาวนิภา หินเดช. 
 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตาม โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูบุคลากรระดับอนุบาล 

พฤษภาคม  2561 ผู้บริหาร 

3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ พฤษภาคม  2561 นางสาวนิภา หินเดช 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
 

 
พฤษภาคม  2561 - 
มีนาคม  2562 

1.นางสาวนิภา หินเดช 
2.ครูประจ าชั้น 
3.คณะกรรมการ 

5. ประเมินผลการด าเนินงาน มีนาคม  2562 นางสาวนิภา หินเดช 
6. สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ มีนาคม 2562 นางสาวนิภา หินเดช 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 

ขั้นตอนกิำกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพครู-บุคลากรระดับ
อนุบาล 
-งานส่งครูเข้ารับอบรม (โค้ช และ เทรนนิ่ง) 
-งานพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ 
-งานบันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน 
-งานแฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
-งานบันทึกสารสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
-งานประเมินผลพัฒนาการเด็ก 
-งานวิจัยในชั้นเรียน 
-งานนิเทศและประเมินผลการท างาน 
-แฟ้มสะสมผลงานครู/SARคร ู
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ครูสู่โลกกว้าง 

ตลอดปีการศึกษา 40,000 

ครูนิภา  หินเดช 
-คณะกรรมการ 
-ครูประจ าชั้น 
 
 
 
 
 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม  2561 - มีนาคม 2562 
6. งบประมาณ                  40,000 บาท  
7. สถานที่ด าเนินงาน               โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
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8. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง       1. คร ู 2. ผู้บริหาร 3.ผู้ปกครอง 
 
9.  การประเมินผลโครงการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

-งานส่งครูเข้ารับอบรม 
(โค้ช และ เทรนนิ่ง) 
-งานพัฒนาแผนการจัด
ประสบการณ์ 
-งานบันทึกเหตุการณ์
ประจ าวัน 
-งานแฟ้มสะสมผลงาน
เด็ก 
-งานบันทึกสารสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน 
-งานประเมินผล
พัฒนาการเด็ก 
-งานวิจัยในชั้นเรียน 
-งานนิเทศและ
ประเมินผลการท างาน 
-แฟ้มสะสมผลงาน
คร/ูSARคร ู
- กิจกรรมสานสัมพันธ์
ครูสู่โลกกว้าง 

1.ร้อยละของครูที่ได้รับการ
อบรม/สัมมนาครบ 2  ครั้งต่อ 
1ปีการศึกษาตามที่คุรุสภา
ก าหนด 
2. ร้อยละของครูที่ได้ศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 
3. ร้อยละของครูที่รายงานผล
และขยายผลการอบรม/สัมมนา
และศึกษาดูงาน 
4.ระดับคุณภาพของผู้บริหาร
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 

1. บันทึกชั่วโมงการอบรม 
สัมมนาและการศึกษาดูงาน 
2.ให้ครูรายงานผลและ
ขยายผลการอบรม/สัมมนา
และศึกษาดูงาน 
3. ประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
4.รายงานผลการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.แบบบันทึก
ชั่วโมงการอบรม 
สัมมนาและ
การศึกษาดูงาน 
2.แบบบันทึก
รายงานผลการ
อบรม/สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 
3.แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
4.แบบรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

 
 

 
10. ผลที่คาดว่าำะได้รับ 
 1. ครูและบุคลากรมีความรู้ เทคนิค และวิทยาการใหม่ ๆ 
 2. ครูและบุคลากรน าความรู้ ไปใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาโรงเรียน 
 3. ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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16.โครงการ     พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักาณะของโครงการ    โครงการต่อเนื่อง            
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที ่         1. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     3. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที ่  1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร มี

ความสามารถในการอ่าน การสื่อสาร การเขียน การวิเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
3.3 สนับสนุนการวิจัยชั้นเรียน การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนของครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก 
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเด็ก 

ผู้รับผิดชอบโครงการ             นางสาวนิภา   หินเดช 
 
1.  หลักการและเหตุผล  
  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนามีหลักสูตรปฐมวัย ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษาที่
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดสื่อการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในระดับปฐมวัย จะต้องมีสื่ออุปกรณ์ที่
มีประสิทธิภาพ สวยงาม เร้าความสนใจ เป็นตัวช่วยกระตุ้น อธิบาย ชี้แจง รายละเอียดของเนื้อหาสาระที่จะ
สอน เป็นสื่อที่ตรงเนื้อหาสาระและครอบคลุม 
   โรงเรียนเห็นความส าคัญเหล่านี้จึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้ครูมีความรู้   ความ
เข้าใจ   มีความคิดจินตนาการสร้างสรรค์    ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือให้ครูมีสื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
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3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  
 -ครูประจ าชั้นระดับปฐมวัยทุกคน/ทุกระดับชั้น มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถผลิตสื่อการ

เรียนการสอนระดับเด็กปฐมวัยได้อย่างเพียงพอ 
3.2 เชิงคุณภาพ   

-ครูมีความรู้   ความเข้าใจ   มีความคิดจินตนาการสร้างสรรค์    ในการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนระดับเด็กปฐมวัยได้ประเมินผลงานเด็ก และประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้อง 
  

4.   ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา 
ครูนิภา  หินเดช/ 
ครูประจ าชั้น 

2. กิจกรรมห้องสวยด้วยมือครู ตลอดปีการศึกษา 
ครูนิภา  หินเดช/ 
ครูประจ าชั้น 

 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนกิำกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
1. กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 

ตลอดปี
การศึกษา 

20,000 
ครูนิภา  หินเดช/ 
ครูประจ าชั้น 

2 
2. กิจกรรมห้องสวยด้วยมือครู 

ตลอดปี
การศึกษา 

20,000 
ครูนิภา  หินเดช/ 
ครูประจ าชั้น 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปกการึกกาา 
6. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา แผนกอนุบาล 
7.  งบประมาณการเพื่อด าเนินงาน 40,000  บาท   
  
8.  การประเมินผลโครงการ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน -ความส าเร็จของกิจกรรมทั้งหมดมี
ค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
85 

ตรวจสอบผลงาน 
ประเมิน 

1.แบบ
สังเกต  
2.แบบ
ประเมิน 

กิจกรรมห้องสวยด้วยมือครู 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับ 
 1.  ครูจัดสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนสวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้  

2. ครูมีความรู้ มีความคิดจินตนาการสร้างสรรค์ ผลิตสื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ/เพียงพอ
และเหมาะสมกับวัยเด็ก 
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16. โครงการ     ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับอนุบาล 
ลักาณะของโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่          2 สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที่   2.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริการการศึกษาอย่าง

กว้างขวาง โดย ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
ฝ่ายบริหารจัดการมาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3  ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลการประเมินผลหรือ การวิจัยเป็นฐาน คิด ทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.5  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางมะลิวัลย์ ตั้งประดิษฐ์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมี 
ความสุข  และนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้    ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้ทดลองปฏิบัติจริง   ได้สัมผัสกับประสบ -การณ์ตรง    ในการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพนั้นต้องร่วมมือกันทั้งทางบ้านและโรงเรียนในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทางแผนกกิจกรรม   ได้เล็งเห็นความส าคัญต่อความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน  เพ่ือการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงจัดให้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครอง  
 
 2. วัตถุประสงค์  

1.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
ผู้ปกครองเด็กระดับอนุบาลมีความเข้าใจนโยบาย เป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและหลักสูตรในระดับ
ปฐมวัย 
 2.  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง-เด็กระดับอนุบาลได้มีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 

3. เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครอง-เด็กระดับอนุบาลในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของ
เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูประจ าชั้น, ท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองเด็ก
อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือเด็ก 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

- คณะครูอาจารย์และเด็กทุกคนในโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  
- ผู้ปกครองเด็กระดับอนุบาลโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาทุกคน 

3.2 เชิงคุณภาพ  
- เพ่ือให้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู และผู้ปกครอง  ผู้ปกครองเด็กระดับอนุบาลมีความเข้าใจ

นโยบายเป้าหมายและหลักสูตรในระดับปฐมวัย 
- เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเก่ียวกับเด็กร่วมกัน  

 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผน พฤษภาคม 2561 นางมะลิวัลย์ ตั้งประดิษฐ์ 

น.ส.นิภา  หินเดช 
น.ส.นันท์นภัส  บุญมา 
น.ส.บงกช  นาคะปรีชา 
นางอมรรัตน์ ภีระค า 

2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  
3.การด าเนินงาน 
  
4.สรุปรายงานการประเมินโครงการ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 

ขั้นตอนกิำกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับอนุบาล 
-งานประชุมบุคลากรครู 
-งานคู่มือผู้ปกครอง-คร ู
-งานชมรมผู้ปกครอง 
-กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน 
 

พ.ค – 8 พ.ค. 
2561 

75,000 นางมะลิวัลย์ ตั้ง
ประดิษฐ์ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม  2561 - มีนาคม 2562 
 
 

7. งบประมาณ                  75,000 บาท  

    
6. สถานทีด่ าเนินงาน                โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
   

8. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง        1. ครู  2. ผู้บริหาร 3.ผู้ปกครอง 
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9. การประเมินผลโครงการ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

-งานประชุมบุคลากรครู 
-งานคู่มือผู้ปกครอง-คร ู
-งานชมรมผู้ปกครอง 
-กิจกรรมสารสัมพันธ์
บ้านกับโรงเรียน 

-ความส าเร็จของกิจกรรม
ทั้งหมดมีค่าความส าเร็จไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 85 
 

1.ทดสอบ 
2.สอบถาม/
สัมภาษณ์ 
 

1.แบบรายงานการ
ประชุม2.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินผล 

 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับ 
      1. เด็กและผู้ปกครองและชุมชนไดร้ับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียนสม่ าเสมอ 

2.ผู้ปกครองเด็กระดับอนุบาลมีความเข้าใจนโยบายเป้าหมายและหลักสูตรในระดับปฐมวัย 
3.เกิดสัมพันธภาพระหว่างบ้านกับโรงเรียน น ามาซึ่งความร่วมมือในการดูแลปกครองเด็ก และการ 

พัฒนาโรงเรียน 
4.ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
5. ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก

อนุบาล 
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17.โครงการ    ำัดท าหลักสูตรสถานึกกาาระดับปฐมวัย พ.ึ. 266  
ลักาณะของโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่      2. สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 
     3. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที ่            2.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่หลากหลายเหมาะสมและได้ 

คุณภาพ ตามมาตรฐานและนโยบายของโรงเรียน 
    3.1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ 
    ความต้องการ ของผู้เรียน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
มาตรฐานการึกกาาปฐมวัย  มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา   

๗.๑ มีหลักสูตร การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย  
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน 
และท้องถิ่น 
๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
              กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  ตาม
ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ สพฐ. 1123/2560  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2560  เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560  แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 เพ่ือให้
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดน าหลักสูตรไปใช้โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับตัวเด็กและ
สภาพท้องถิ่นตั้งแต่ปีการศึกษา  2561 เป็นต้นไป            
               โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จึงได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 เพ่ือน ามาใช้ในปีการศึกษา 2561ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง มี
ความทันสมัยเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง และสังคม  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  
หลักปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

2. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย  

3. เพื่อส่งเสริมให้ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
4. เพื่อส่งเสริมให้คร ูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป

รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
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5. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง  ชุมชน และ
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

6.โรงเรียนได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
7. เพ่ือให้ครู-ผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย เป็นแนวทางไปปฏิบัติได้ในปี

การศึกษา 26561 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย  
      3.1 เชิงปริมาณ 

1. ครูร้อยละ 90 เข้าใจหลักปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

2. ครูร้อยละ 90 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3. ครูร้อยละ 90  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
4. ครรู้อยละ 90  ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง 

หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
      3.2 เชิงคุณภาพ  

ครูเข้าใจหลักปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ครู ใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง   ผู้บริหารเข้าใจ
ปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติโครงการ 
พฤษภาคม  2561 นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ พฤษภาคม  2561 ผู้บริหาร 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ พฤษภาคม  2560 นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์ 
4 ด าเนินงานตามโครงการ 

 
พฤษภาคม  2561 - 
กุมภาพันธ์  2562 

1.นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์ 
2.ครูประจ าชั้น 
3.คณะกรรมการ 

5 ประเมินผลการด าเนินงาน มีนาคม  2561  
6 สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ มีนาคม 2561  
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ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนกิำกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาและวิเคราะห์หลักสูตร ปฐมวัย 
1. กิจกรรมพัฒนาและวิเคราะห์หลักสูตร 
ปฐมวัย 
-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
-ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
- การประเมินการใช้หลักสูตรน าหลักสูตรที่
ผ่านมาแล้วมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 
-คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร  น าเสนอ
หลักสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  เพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติให้
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

เมษายน 
2561 

5,000 นางมะลิวัลย์   
ตั้งประดิษฐ์ 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน 2561-พฤษภาคม 2561  
 

6. งบประมาณ      5,000  บาท  
 

7. สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 

8. การประเมินผลโครงการ 
เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมพัฒนาและ
วิเคราะห์หลักสูตร 
ปฐมวัย 
 

1. ร้อยละของครูเข้าใจหลักปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
2. ร้อยละของครูจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่
หลากหลาย  สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
3. ร้อยละของครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอด คล้อง
กับพัฒนา การของเด็ก 
4.ร้อยละของครูใช้เครื่องมือการวัด
และประเมินพัฒนาการของ 
เด็กอย่างหลาก หลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

1.ประเมินผลจากการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
2.ตรวจแผนการจัด
ประสบการณ์ 
3.ประเมินผลการน าหลักสูตร
ไปใช้จากการนิเทศการสอน 
4.ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 5.รายงานผลการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.หลักสูตร
สถานศึกษา 
2.แบบบันทึกการ
ตรวจแผนการจัด
ประสบการณ์ 
3. แบบบันทึกการ
นิเทศการสอน 
4.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
5.แบบรายงานผล
การด าเนินโครงการ
จากผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
 5. ระดับคุณภาพของผู้บริหารเข้าใจ

ปรัชญา และหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
6.ระดับคุณภาพของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

 
9. ผลที่คาดว่าำะได้รับ 

ครูเข้าใจหลักปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ 
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก คร ูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของ
เด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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18. โครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
ลักาณะของโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่    3. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที ่    3.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้อมูล 
      สารสนเทศ ให้เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการ 
     ตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรภายนอก 
สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย มาตรฐานที่ 8  สถานศกึษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวง 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนา  คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

ผู้รับผิดชอบ    นางมะลิวัลย์ ตั้งประดิษฐ์  
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การก ากับติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษา มาตรา ๔๗ ก าหนดว่า ให้สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง 
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ 
๑๔ ก าหนดว่า ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนว
ด าเนินการ โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดระบบและโครงสร้าง การ
วางแผนและการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทุกคน 

โรงเรียน ตระหนักถึงความส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาและ 

      กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                     
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยของโรงเรียนให้ด าเนินไปตามหลักเกณฑ์ 

      และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
2.3 เพ่ือประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย  

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงคุณภาพ 

3.1.1  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

3.1.2  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 

3.1.3  โรงเรียนมีการประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ 
น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  3.2  เชิงปริมาณ 

3.2.1  โรงเรียนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยตามมาตรฐาน 
การศึกษาครบทุกด้าน3.2.2 โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานระดับปฐมวัยไม่ต่ ากว่าระดับดีมากทุก
มาตรฐาน 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ ต่อผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ  
5.สรุปโครงการ  

พฤษภาคม 2561 
มีนาคม 2562 
 
 
 
 

ผู้บริหารโรงเรียน 
นางมะลิวัลย์ ตั้งประดิษฐ์ 
นายดอนพนา   เทพบุญ 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนกิำกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 งานจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
1. ประชุมชี้แจงคณะครูระดับปฐมวัยให้มี
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
 2. จัดท าเครื่องมือประเมินมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย 

  นางมะลิวัลย์ 
น.ส.นิภา 
คณะครูปฐมวัย
ทุกคน 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
 

 

6. งบประมาณการ  ใช้ร่วมกับระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
7. สถานที่ด าเนินงาน  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 

  

8. การประเมินผลโครงการ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
งานจัดท ารายงาน
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย 

1.โรงเรียนพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษา
ครบทุกด้าน 
2.โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
ภายในระดับปฐมวัย11มาตรฐาน                   
3.โรงเรียนมีผลการประเมิน
มาตรฐานระดับปฐมวัยไม่ต่ ากว่า
ระดับดีมาก 
ทุกมาตรฐาน 

1. สังเกต/
สัมภาษณ์  
2. ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน
มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

1.  แบบบันทึกการสังเกต/
สัมภาษณ์ 
2.  เอกสาร/บันทึกการ
ประชุม/  ภาพถ่าย/กิจกรรม 
3. แบบประเมินมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพภายใน 
 

 
9.    ผลที่คาดว่าำะได้รับ       
       9.1  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ตามหลักเกณฑ์ 
 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
       9.2  โรงเรียนมีการประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และน าผล 
 การประเมินไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
       9.3  โรงเรียนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาครบทุกด้าน  
       9.4 .โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 11 มาตรฐาน                   
       9.5  โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานระดับปฐมวัยไม่ต่ ากว่าระดับดีมากทุกมาตรฐาน 
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19.โครงการ        โรงเรียนสะอาดบรรยากาศสดชื่นร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ 
ลักาณะของโครงการ   โครงการใหม่           
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที ่         5. สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที ่  5.7 พัฒนาอาคารสถานที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการศึกษา

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้    
ตัวบ่งชี้ที่  9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่  9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกีย่วข้อง    

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางมะลิวัลย์   ตั้งประดิษฐ์      
 

1. หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอก 

ห้องเรียนโดยมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย   มีกิจกรรม
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  โดยให้ครู  
เด็ก  และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การศึกษาตามสภาพแหล่งเรียนรู้    ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขอบข่ายของหลักสูตปฐมวัย   
ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดโครงการเพ่ือปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน  และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่   
 
๒. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม  สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียน 
และบริเวณโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียนเพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่ เสมอเพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
๓. เป้าหมาย 
         3.1  ด้านปริมาณ 

-สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อ 
ต่อการจัดการเรียนรู้ อาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ  อยู่ในสภาพดี  ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
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3.2  ด้านคุณภาพ 
-โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ 

ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 

4.   ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม 2561    น.ส.บงกช  นาคะปรีชา 
2. จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ พฤษภาคม 2561  
3. ด าเนินงานกิจกรรมตามปฏิทิน  ตลอดปีการศึกษา  
4.  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  มีนาคม 2562  
5. รายงานผลการด าเนินงาน  มีนาคม 2562  
 

ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนกิำกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 1.โรงเรียนสะอาดบรรยากาศสดชื่นร่ม
รื่นด้วยพันธุ์ไม้ 
-งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารอนุบาล 

ตลอดปีการศึกษา 
 

50,000 
 

น.ส.บงกช  นาคะปรีชา 
 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
6.งบประมาณ    50,000 บาท   
7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  
8. การประเมินผลโครงกร 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
งานปรับปรุง 
ภูมิทัศน์อาคาร
อนุบาล 

-โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด บรรยากาศร่มรื่น 
-อาคารเรียนได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดีเหมาะ ใน
การจัดการเรียนการสอน 

การส ารวจ 
การประเมิน สรุปผล 

แบบส ารวจ 
แบบ
ประเมินผล 

-บริเวณโรงเรียนสะอาดและบรรยากาศดีตลอดจน    
สิ่งแวดล้อมดูร่มรื่น เด็กมีความสุข 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

 -อาคารเรียนอยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสม                   
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การติดตาม  

 

9. ผลท่ีคาดว่าำะได้รับ 
1. สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและอ่ืนๆ มีความมั่นคง ปลอดภัย  พร้อมใช้งาน บรรยากาศเอ้ือ

ต่อการจัดการเรียนรู้ 
2. บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เหมาะส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ  และประสบการณ์ตรง และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ทุกระดับชั้น 
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2 . โครงการ     ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกโรงเรียน 
ลักาณะของโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่      3. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที ่       3.7 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ 
      เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย   มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  

สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ให้ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้เป็น
อย่างยิ่ง จึงได้ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ ไว้ในมาตรา 25 ดังนี้
“มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ สวนสัตว์ 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ” ไปศึกษาค้นคว้า ด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นแหล่งเชื่อมโยงให้
สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลาน
ของตนเป็นแหล่งข้อมูลที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนาน และมีความสนใจ
ที่จะเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้คิดเองปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง 

การศึกษานอกสถานที่   เป็นกิจกรรมย่อยอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดอยู่ในกิจกรรมเสริม 
ประสบการณ์ที่ครูจัดให้กับเด็ก  โดยพาเด็กไปรับประสบการณ์ตรงจากการได้สังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า 
(Five Senses) มีกิจกรรมที่เด็กได้ส ารวจ บันทึกและสะท้อนการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ทัศนศึกษา
เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเด็ก  เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความสนใจ ความต้องการของเด็ก  เนื่องจาก
การไปศึกษานอกสถานที่ท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้เปลี่ยนสถานที่การเรียนรู้ จากการเรียนรู้เฉพาะใน
ห้องเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กสนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

3. เป้าหมาย  
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. เด็กร้อยละ 90 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 

2. เด็กร้อยละ 90 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 95 

     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
-เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  ครจูัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด 

การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา   สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษาสถานศึกษา  ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้องระดับดีมาก 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติโครงการ 

พฤษภาคม  2561 นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ พฤษภาคม  2561 ผู้บริหาร 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ พฤษภาคม  2561 นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์ 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน มีนาคม  2562 นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์ 
6. สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ มีนาคม 2562 นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนกิำกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

   1. 
 

 

กิจกรรมทัศนศึกษา 
-ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ   
- ส ารวจสถานที่ไปทัศนศึกษาน าเด็กไป
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทุกระดับชั้นและ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

 
สิงหาคม   
2561 
กุมภาพันธ์  
2562 

 
100,000 
  

1.นางมะลิวัลย์  ตั้ง
ประดิษฐ์ 
2.ครูประจ าชั้น 
3.คณะกรรมการ 

2. กิจกรรมสวนผักน้องหนู ตลอดปี
การศึกษา  

 1.นางมะลิวัลย์  ตั้ง
ประดิษฐ์ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
 
7. งบประมาณ    100,000  บาท  
 
 

6. สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 
 
 

8. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง  
1.เด็ก    
2.ครู    
3. ผู้ปกครอง 
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9. การประเมินผลโครงการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

- กิจกรรมทัศน
ศึกษา 
- กิจกรรมสวน
ผักน้องหนู 

1. ร้อยละของเด็กท่ี สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  
ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
2. ร้อยละของเด็กท่ี จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
3. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 
 4. ระดับคุณภาพของสถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  
และองค์กรที่เก่ียวข้อง  

1. สังเกตจาก
ความสนใจแหล่ง
เรียนรู้และใบงาน 
 2. ประเมินความ
พึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 
3.รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
จากผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.แบบบันทึกการสังเกต
และใบงาน 
 2.แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.แบบรายงานผลการ
ด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
10. ผลที่คาดว่าำะได้รับ 

เด็กสามารถสนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  ครจูัดสิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษาสถานศึกษา  ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
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21. โครงการ    ไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกท าระดับปฐมวัย 
ลักาณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่    1. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที่      1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านภาอังกฤษและภาษาไทย 

 มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
อย่างถูกต้อง พร้อมก้าวสู้ประชาคมโลก 

สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา  

ผู้รับผิดชอบโครงการ                 นางมะลิวัลย์   ตั้งประดิษฐ์ 
 
1.  หลักการและเหตุผล        
        โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จัดหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบ 2 ภาษา เพ่ือสนอง
เป้าหมายและนโยบายของสถานศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เด็กได้มีความสามารถ พูด อ่าน 
เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี สอดคล้องจุดเน้นของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งให้เด็กมี
พัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ  และมีความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับต่อไป   
        โรงเรียนจึงจัดโครงการไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกท าเพ่ือ พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัยมี
ความรู้และทักษะตามหลักสูตรมีความรู้ความสามารถ ใช้ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการสื่อสารอย่าง
ถูกต้อง มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ พร้อมกา้วสู่ประชาคมโลก  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือให้เด็กสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
    2.2 เพ่ือให้เด็กสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ต่างๆ ได้ 
    2.3 เพ่ือให้เด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสม 
 
3.  เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ     
1.เด็กระดับอนุบาล ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกท า 
2.เด็กระดับอนุบาล ทุกคนได้รับการฝึกทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 3.2  เชิงคุณภาพ     
1.เด็กระดับอนุบาลพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
2.สถานศึกษาได้ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา

ปฐมวัยส่งเสริมให้เด็กใช้ทักษะภาษา มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 
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4.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ  พฤษภาคม 2561  
นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์  
หัวหน้า 
 

2.แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน    
3.ด าเนินงานกิจกรรม   
4.ประเมินผลการจัดกิจกรรม  
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 
 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
6.  งบประมาณการ  8,000  บาท     
7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
8. การประเมินผลโครงการ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ
ประเมิน 

กิจกรรม Kids Show 1. เด็กระดับอนุบาล ทุกคน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกท า 
2.เด็กระดับอนุบาล ทุกคนได้รับการฝึก
ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

ทดสอบ 
ทดสอบ 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบ 

 
9.  ผลที่คาดว่าำะได้รับ 

1.  เด็กมีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี   
2.  เด็กมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการหาความรู้ต่าง ๆ 
3.  เด็กให้ความส าคัญในการใช้ภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ขั้นตอนกิำกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1 โครงการไทยอังกฤษสนุก
คิดสนุกท าระดับปฐมวัย 
-กิจกรรม Kids Show 

8,000 ตลอดปีการศึกษา นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์   
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22. โครงการ       บัณฑิตน้อย 
ลักาณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่    2. สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที่ 2.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่หลากหลาย

เหมาะสมและได้คุณภาพตามาตรฐานและนโยบายของ
โรงเรียน 

สนองมาตรฐานการึกกาาปฐมวัย   มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  

ผู้รับผิดชอบโครงการ                  นางมะลิวัลย์   ตั้งประดิษฐ์ 
 
1. หลักการและเหตุผล           

การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด  ถึง  6  ปีบริบูรณ์  อย่างเป็นองค์รวม 
บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของ
เด็กแต่ละคน  ให้เต็มตามศักยภาพ  ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่  ด้วยความรักความเอ้ือ
อาทร  และความเข้าใจของทุกคน  เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
เกิดคุณค่าต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ 
   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  
จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง  ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข
และเหมาะสมตามวัย  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นคนดี  มีวินัย  
และส านึกความเป็นไทย  โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  พ่อแม่  ครอบครัว  ชุมชนและทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก 

โรงเรียนได้จัดโครงการบัณฑิตน้อยถือเป็นกิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญาวิสัยทัศน์  
และจุดเน้นการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 
2. วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  

2.1 สถานศึกษาได้แสดงความยินดีในความส าเร็จของเด็ก ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 
2.2 เด็กในระดับชั้นอนุบาล 3 เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้จบการศึกษา รู้สึกยินดีกับการร่วมพิธีเข้า 

รับใบประกาศ 
    2.3 เด็กเกิดความรัก อบอุ่นและภาคภูมิใจในสถาบัน 

2.4 ผู้ปกครองเด็กระดับอนุบาล 3 ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับใบประกาศ 
  2.5 สถานศึกษาได้ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
   
3. กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   
1 .เด็กระดับอนุบาล 3 ทุกคน ได้เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศ 
2. ครู-ผู้บริหาร/ผู้ปกครองเด็กระดับอนุบาล 3 มีส่วนร่วมแสดงความยินดี 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 100 

3.2  เชิงคุณภาพ 
- เด็กระดับอนุบาล 3 จบการศึกษาในระดับชั้นสูงสุดของอนุบาล เกิดความรู้สึกภาคภูมิที่ได้จบ

การศึกษามีความอบอุ่น และรักสถาบัน 
- สถานศึกษาได้ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ปกครองรู้สึกภาคภูมิใจยินดีในความส าเร็จของเด็กที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติโครงการบัณฑิตน้อย 

เมษายน  2560 นางมะลิวัลย์   ตั้งประดิษฐ์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ  
บัณฑิตน้อย 

พฤษภาคม  2560 ผู้บริหาร 

3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม  2560 นางมะลิวัลย์   ตั้งประดิษฐ์ 
4. ด าเนินงานตามโครงการบัณฑิตน้อย 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองโครงการบัณฑิตน้อย 

 
มีนาคม 2562 

นางมะลิวัลย์   ตั้งประดิษฐ์
และคณะท างาน 

5. ประเมินผลการด าเนินงานบัณฑิตน้อย มีนาคม  2562 นางมะลิวัลย์   ตั้งประดิษฐ์ 
6. สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการบัณฑิตน้อย มีนาคม 2562 นางมะลิวัลย์   ตั้งประดิษฐ์ 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม 2562 
 

6. งบประมาณ    185,450 บาท  
7. สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 

8. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
        1.ครู    2.เด็ก  3.ผู้บริหาร    4.ผู้ปกครอง 
 
9. การประเมินผลโครงการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

โครงการบัณฑิต
น้อย 

1. ร้อยละของเด็ก
อนุบาล3 ที่ส าเร็จ
การศึกษา 
 

1. ประเมินพฤติกรรมของเด็ก 
2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.รายงานผลการด าเนินงาน
จากผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. แบบบันทึกคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
2.แบบประเมินความพึง
พอใจ 
3.แบบรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

 
10. ผลที่คาดว่าำะได้รับ 

- เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
- สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด

การศึกษาปฐมวัย  
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ส่วนที่ 4 

การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปิิบัติการประำ าปก 
 

๑.การก ากับ  ติดตาม   
            โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  ก าหนดการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ซึ่งการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานยึดหลักกระบวนการด าเนินงานแบบ PDCA   ดังนี้ 
๑) P : PLAN การวางแผนการจัดท าโครงการ  
                  ๑.๑) วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จหรือไม่ 
                  ๑.๒) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
                  ๑.๓)  ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 
                  ๑.๔)งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสมหรือไม่ 
                  ๑.๕)มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่ 
๒) D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 
                  ๒.๑)มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่ 
                  ๒.๒)มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
                  ๒.๓)มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร 
                  ๒.๔)สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
                  ๒.๕)สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
๓) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 
         ๓.๑)ได้มีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่ 
                 ๓.๒)มีการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
        ๓.๓)มีการประเมินตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
                 ๓.๔)มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ 
                 ๓.๕)มีเครื่องวัดและประเมินหรือไม่ 
                 ๓.๖)มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
                 ๓.๗)ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
                 ๓.๘)ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่ 
                  ๓.๙) ข้อดี/จุดแข็ง ของการด าเนินการมีหรือไม่ 
๔) A : ACTION น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 
                 ๔.๑) มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ 
                 ๔.๒) มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน 
                 ๔.๓)มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาส าหรับใช้ วางแผนจัดท า
โครงการใน ครั้งต่อไป 
 
๒.  การประเมิน 
    ๑)  ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรม  ดังนี้ 
         ๑.๑) ประเมินตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
         ๑.๒) ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
         ๑.๓) มีเครื่องวัดและประเมิน 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 102 

         ๑.๔)  มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์ และตรงตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
         ๑.๕)  ให้มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานในปีต่อไป 
 
๓.  การรายงาน 
           ๑) จัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
          ๒) จัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงาน โดยวาจา  รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน   ผู้ปกครอง   ผู้บริหารของโรงเรียน  ครู และบุคลากร เข้ารับฟังด้วย 
           ๓) น าขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร และผู้เกี่ยวข้องไปปรับปรุง พัฒนางานในปีต่อไป 
          ๔)  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง  โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
มาตรฐาน  และด าเนินการประเมิน   ทุกมาตรฐานใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม  เช่น  
การสัมภาษณ์  การสังเกต  การตรวจสอบเอกสาร   
          ๕) ให้จัดท ารายงานประจ าปี ส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด     
          ๖) เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในจากต้นสังกัด   
และการประเมินคุณภาพภายนอก   จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์กร
มหาชน) สมศ. 
          ๗) ให้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานในปี
ต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
 

- การให้ความเห็นชอบแผนปิิบัติการประำ าปก ปกการึกกาา 2661  
- ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการำัดท าแผนปิิบัติการ ประำ าปกการึกกาา 2661 
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การให้ความเห็นชอบแผนปิิบัติการประำ าปก ปกการึกกาา 2661  
โรงเรียนยุวฑูตึกกาาพัฒนา อ าเภอสารภี  ำังหวัดเชียงใหม่ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 1 /2561 วันที่  11  พฤา
ภาคม   2561  คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาแผนพัฒนาปฏิบัติการประจ าปี  ฉบับนี้แล้ว  มีความ
เห็นชอบในการวางแผนการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   ในการด าเนินงาน  โครงการ  
กิจกรรม   จึงเห็นชอบให้ใช้ปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ได้  
 
  
 

ลงชื่อ.................................................ผู้รับรองข้อมูล 
         (นางอัมพร     กมลโกมุท) 

ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ…..…… 

 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้รับรองข้อมูล 
                                          ( นายทวี   สุทรารมณ์ลักษณ์ ) 
                                   ต าแหน่ง         ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันที่...........เดือน...................พ.ศ…..…… 
 
 
 
 

                                    ลงชื่อ.......................................................ผู้รับข้อมูลสู่การพัฒนา 
                                                (นายปรีชา   ศุภกาญจนพันธุ์) 
            ต าแหน่ง   เลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้อ านวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 

  วันที่..........เดือน.................พ.ศ…..…… 
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ค าสั่งโรงเรียนยุวฑูตึกกาาพัฒนา 
ที ่8 / 2661 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการำัดท าแผนปิิบัติการ ประำ าปกการึกกาา 2661 
.................................................................................................................... 

 ด้วยทางโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าดังนี้ 
 
 1. นางอัมพร  กมลโกมุท ผู้รับใบอนุญาต    ที่ปรึกษา 
 2. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท ผู้ทรงคุณวุฒิ    ที่ปรึกษา 
 3. นายเกียรติพัฒน์ กมลโกมุท ที่ปรึกษา    ที่ปรึกษา 
 4. นายเจษฎากร  ณ ล าพูน ที่ปรึกษา    ทีป่รึกษา 
 5. นายปรีชา               ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อ านวยการฯ   ประธานกรรมการ 
 6. นางสาวศรีแพร ธนะขว้าง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 7. นางจุฬารัตน์           เขื่อนป้อ  รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ  กรรมการ 
 8. นางกัลยาณี  อินวาทย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร  กรรมการ 
 9. นางสาวมัลลิกา พรหมสวรรค์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
 10. นางจิดาภา  ชมภูแสน  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 11. นางสาวขวัญกมล จีนวงศ ์  หัวหน้าฝ่ายบุคคล   กรรมการ 
 12. นายปริญญา           ศุภกาญจนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
 13. นายประเสริฐ         พิพัฒนานันท์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ   กรรมการ 
 14. นางมะลิวัลย์ ตั้งประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย  กรรมการ 
 15. นางสาวนิภา หินเดช  หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯระดับปฐมวัย  กรรมการ 
 16. นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์ หัวหน้างานวิชาการระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
 17. นายสาทร   เนตรประสิทธิ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่   กรรมการ 
 18. นางสาวสุทธิดา       นาเมืองรักษ์ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล  กรรมการ 
 19. นางสาวรัชนู  จันทร์ดี  ฝ่ายทะเบียนวัดผล   กรรมการ 
 20. นางสาวมลธิชา  มาลาพร  ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา   กรรมการ 
 21. นายวชิราวุธ  นวลค า  ฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา   กรรมการ  
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 22. นางสาววนิดา  นวลศรี  ฝ่ายบริหารทั่วไป    กรรมการ 
 23. นายณัฐพล   ศรีอ่อน  ฝ่าย KPI     กรรมการ 
 24. หัวหน้าฝ่าย/งาน ทุกคน       กรรมการ 
 25. คณะครูและบุคลากรทุกคน       กรรมการ 
 26. นายดอนพนา         เทพบุญ       รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนฯ       กรรมการและเลขานุการ 
 27. นางสาวเบญจพร ธรรมวัน       เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  สั่ง  ณ  วันที่ 14 มีนาคม  พ.ศ. 2561 
 
         
        (นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
 
 
 
 


