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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
ดูแลอย่างท่ัวถึง 

 
กลยุทธ์ที่ 5.7 พัฒนาอาคารสถานที่ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีสื่อ
เทคโนโลยี การ
สื่อสารและแหล่ 
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 
   เกิดประสิทธิผล 

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/ปี 

 
 
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. อัตลักาณ์ของสถานึกกาา 

ภาษาดี มีความสุข 
 
6. เอกลักาณ์ของสถานึกกาา 

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 
  กลยุทธ์ที่ 5.2 ระดมทรัพยากรเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
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 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
เขยีน 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 
โครงการแข่งขนั 
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 

 
กลยุทธ์ที่ 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 
ท้องถิน่และประเทศชาติ 

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 

ฝ่ายวิชาการำ านวน  25  โครงการ  77 กิำกรรม  งบประมาณ  6,370,    บาท 
1 1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(1) กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
(2) กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
(3) กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 

300,000 
 

 
มิถุนายน 
สิงหาคม 

วิชาการ 

2 2) โครงการรักการอ่าน 
(1)กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 
(2)กิจกรรมปฏิทินการอ่าน 
(3)กิจกรรมบอร์ดความรู้ 

150,000 
 

ตลอดปี 
การศึกษา 

 

วิชาการ 
งานห้องสมุด 

3 3) โครงการพัฒนาึักยภาพผู้เรียน 
(1)กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการอ่านและเขียน 
(2)กิจกรรมพัฒนาการคิด วิเคราะห์ และค านวณ 

100,000 ตลอดปี 
การศึกษา 

 

วิชาการ 

4 4) โครงการแข่งขันทักาะทางวิชาการ 
(1)กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
(2) กิจกรรมแข่งขันวิชาการนานาชาติ 
(3) กิจกรรมการแข่งขันอ่ืนๆ เช่น ASMO, Pre- Gifted, 
TEDET 

300,000 ตลอดปี 
การศึกษา 

 

วิชาการ 

6 
 
 
 

6) โครงการไทยอังกฤาสนุกคิดสนุกท า 
(1) กิจกรรม One Day One Word ประถมศึกษา 
(2) กิจกรรม One Day One Word มัธยมศึกษา 
(3) กิจกรรม Today’s Idiom มัธยมศึกษา 

30,000 ตลอดปี 
การศึกษา 

 

วิชาการ 

6 6) โครงการอาเซียนึกกาา 
(1) กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
(2) กิจกรรม ASEAN Minutes มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

110,000 มิถุนายน 
ตลอดปี

การศึกษา 

วิชาการ 

7 7) โครงการลูกเสือเนตรนาร ีและนักึกกาาวิชาทหาร 
(1) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีส ารอง ระดับ ป.1-3 
(2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ ระดับ ป.4-6 
(3) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีรุ่นใหญ่ ระดับ ม.1-3 
(4) กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

300,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
งานลูกเสือฯ 

8 8) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 
(1) งานพัฒนาระบบบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
(2) กิจกรรมประชุมใหญ่ผู้ปกครอง – นักเรียน 

500,000 ตลอดปี
การศึกษา 
พฤษภาคม 

วิชาการ 
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ระยะเวลา หมายเหตุ 

9 9) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานึกกาา 
(1) กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร 
(2)กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

20,000 เมษายน วิชาการ 

1  1 ) โครงการพัฒนาึักยภาพของครูสายผู้สอน 
(1) การจัดท าและพัฒนาแผนการเรียนรู้ 
(2) งานวิจัยชั้นเรียน 
(3) งานผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา 
(4) กิจกรรมอบรม/ประชุม เพ่ิมประสิทธิภาพ การสอน 
(5) งานนิเทศเพ่ือพัฒนาการสอนของครู 

300,000 ตลอดปี
การศึกษา 

 

วิชาการ 

11 11) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
(1) กิจกรรมชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูงนักเรียน 
(2) กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียน 
(3) งานบันทึกข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน 
(4) งานประกันอุบัติเหตุ (งานเอกสาร) 
 

50,000 ตลอดปี
การศึกษา 

 

วิชาการ 

12 12) โครงการพัฒนางานทะเบียน-วัดและประเมินผล 
(1) งานพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผล 
(2) งานพัฒนาระบบงานทะเบียน 
(3) กิจกรรมส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ป.6, ม.6 

700,000 ตลอดปี
การศึกษา 

 
มีนาคม 
2562 

ทะเบียน 

13 13) โครงการพัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสาร 
(1) กิจกรรมซ่อมบ ารุง 
(2) กิจกรรมบริการและพัฒนาระบบ Internet 
(3) กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(4) กจิกรรมพัฒนาบุคลากรไอซีที 

310,000 ตลอดปี
การศึกษา 

 

ไอซีที 

14 14) โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
(1)กิจกรรมแบ่งปันผู้ด้อยโอกาส 
(2)กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
(งานชุมชนสัมพันธ์) 
(3) กิจกรรมสนับสนุนและบริการกิจกรรมทางสังคม 

150,000 ตลอดปี
การศึกษา 

 

ประชา 
สัมพันธ์ 

16 16) โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
(1) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้ปกครอง(PTA) 
(2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เฟซบุ๊ค,อีเมล์, 
เว็บไซต์,สื่อสิ่งพิมพ์และป้ายประชาสัมพันธ์ 
(3) กิจกรรมประสานสมาคมโรงเรียนเอกชนและ 
ชุมชนสัมพันธ์ 
 

330,000 ตลอดปี
การศึกษา 

 

ประชา 
สัมพันธ์ 
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16 
 

16) โครงการแนะแนวการึกกาาต่อระดับอุดมึกกาา 
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 
(1)กิจกรรมแนะแนวรวม ในชั่วโมงแนะแนว 
(2) กิจกรรมแนะแนวรวม โดยแยกเชื้อชาติ 
(3) กิจกรรมแนะแนวรวม จากสถาบันการศึกษาต่างๆ 
(4) กิจกรรมแนะแนวอาชีพจากวิทยากรภายใน 
โรงเรียนและวิทยากรรับเชิญ 
(5) กิจกรรมทัศนศึกษาด้านวิชาการ 
(6) กิจกรรม reunion 
(7) กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียนชั้น ม.๖ 
(8) กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
(9) กิจกรรมจัดฝึกงานตามความสนใจ 
(10)กิจกรรม Senior Fund Raising 

30,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

แนะแนว 

17 17) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิำกรรมสภานักเรียน 
(1) กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และ 
คณะกรรมการสภานักเรียน 
(2) กิจกรรม Retreat 
(3) กิจกรรม Spirit week 
(4) กิจกรรม Teacher and Staff’s 
Appreciation Day 
(5) กิจกรรม Valentine Secret 
(6) กิจกรรม งาน Social 
(7) กิจกรรม ประชุมประจ าสัปดาห์ 
(8) กิจกรรม English Day Camp 
(9) กิจกรรม Year Book 
(10) กิจกรรม Student Council Fund Raising 
(11) กิจกรรม Social Service 
 

125,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

แนะแนว 

18 18) โครงการกิำกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(1) กิจกรรมวันไหว้ครู 
(2) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
(3) กิจกรรมวันลอยกระทง 
(4) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
(5) กิจกรรมวันสงกรานต์ 

๑๘๐,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

กิจกรรม 

19 19) โครงการคัดแยกขยะ 20,000 ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

กิจกรรม 
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2  2 ) โครงการทัึนึกกาา 100,000 สิงหาคม 
๒๕๖๑ – 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

กิจกรรม 

21 21) โครงการกีฬาสี 400,000 กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

กิจกรรม 

22 22) โครงการวันคริสต์มาส 700,000 ธันวาคม 
2561 

กิจกรรม 

23 23) โครงการ To Be Number One 
(1) กิจกรรมอบรมศักยภาพแกนน า 
(2) กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก   
(3) กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
(4) การแข่งขันทูบีแด้นเซอร์ไซส์การประกวด 
ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล-ระดับเขต-ระดับภาค-
ระดับประเทศ 
(5) คอมพิวเตอร์เพื่อการตัดต่อดนตรี ตัดต่อ วิดิทัศน์ และ
เก็บข้อมูลของโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
(6) กิจกรรมแข่งขันอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

75,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กิจกรรม 

24 24) โครงการโรงเรียนสีขาว 50,000 สิงหาคม 
๒๕๖๑ – 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

 

กิจกรรม 

26 26) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(1) กิจกรรม Youth Club 
(2) กิจกรรม After School Youth Club 
(3) กิจกรรม Talent Youth Show 
(4) กิจกรรม Multi-Cultural Day 
(5) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

40,000 ตลอดปี
การศึกษา 

ปกครอง 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  ำ านวน  1    โครงการ  4   กิำกรรม     งบประมาณ   1,69 ,       บาท 
26 1) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

(1)กิจกรรมปอ้งกันและปลอดภัยจากอัคคีภัย 
(2)กิจกรรมซ่อมบ ารุงอาคาร อนุบาล ประถม มัธยม 
(3)กิจกรรมความปลอดภัยในงานจราจร 
(4)กิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร 
ในงานช่าง 
 

1,590,000 ตลอดปี
การศึกษา 
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ฝ่ายบุคคลำ านวน   4   โครงการ  13  กิำกรรม     งบประมาณ    2,616,      บาท 
27 1) โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

(1) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ 
(2) กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการท างานทั้งภายในและ 
ภายนอกสถานที่ 
(3) กิจกรรมทัศนศึกษา / ดูงาน 
(4) กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเย็นวันพุธ 
(5) กิจกรรมประชุมครู / บุคลากร 

350,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บุคคล 

28 2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากร 
(1) กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่มอบขวัญก าลังใจแก่ครู และ
บุคลากร 
(2) กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้บริหารและครูอาวุโส 
(3) กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ ร่วมใจชาว ABS 
(4) กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากร 
 

365,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บุคคล 

29 3) โครงการออมทรัพย์เพื่อการช่วยเหลือครูและ
บุคลากร 

300,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บุคคล 

3  
 
 
 
 
 

4) โครงการพัฒนาระบบงานสวัสดิการครูและบุคลากร 
(1) กิจกรรมบริหารงานสวัสดิการตามกฎหมาย 
(2) งานแต่งตั้งถอดถอน 
(3) งานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
(4) งานบริหารจัดการบุคลากร 

1,500,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บุคคล 

ฝ่ายงบประมาณและการเงินำ านวน   2   โครงการ  8  กิำกรรม   งบประมาณ   99,394,8    บาท 
31 1) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณและ 

การเงิน 
(1) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี 
(2) กิจกรรมพัฒนางานบริหารจัดการทรัพยากรและ 
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 
(3) กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ 
บริหารงบประมาณ 
(4) กิจกรรมตรวจสอบ ติดตาม การเงินและบัญชี 
ภายในสถานศึกษา 

84,388,800 ตลอดปี
การศึกษา 

การเงิน 

32 
 

2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุและำัดซื้อ 
(1) กิจกรรมพัฒนาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
(2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ 
(3) กิจกรรมตรวจนับคลังสินค้า 
(4) กิจกรรมตรวจนับสินทรัพย์ 

15,006,000 ตลอดปี
การศึกษา 

พัสดุ 
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ฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพการึกกาาำ านวน  5  โครงการ  16  กิำกรรม 
งบประมาณ  267,    บาท 
33 

 
1)โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานึกกาา 
(1) งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(2) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการ 
ด าเนินงานระหว่างภาคเรียน 
(3) กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
(4) กิจกรรมประชุมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
(5) งานจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(6) งานพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน 
 

100,000 ตลอดปี
การศึกษา 

แผนงานฯ 

34 2) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทึ 
 
 
 

50,000 ตลอดปี
การศึกษา 

แผนงานฯ 

35 3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารำัดการ 
(1) การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
(2) การประชุมฝ่ายบริหาร/หัวหน้าฝ่าย 
(3) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป 
(4) การอบรม/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ 

100,000 ตลอดปี
การศึกษา 

แผนงานฯ 

36 4) โครงการพัฒนาึักยภาพบุคลากร 
(1) กิจกรรมอบรม KPI และพัฒนามาตรฐานเพื่อบุคลากร
ใหม่ 
(2) กิจกรรม EFF(English for fun, free and  future) 
(3) กิจกรรมการประกวดโครงการนวัตกรรมสรรสร้าง 
องค์กร 

15,000  แผนงานฯ 
KPI 

37 6) โครงการ Go for Goal (บริหารำัดการงานตาม 
ระบบบริหารงาน KPI) 
(1)กิจกรรม Go for Goal 
(2)กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร 
(3) กิจกรรมสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อ
องค์กร 

2,000  แผนงานฯ 
KPI 

 
รวม   37   โครงการ   172 กิจกรรม/งาน            งบประมาณการทั้งสิ้น 109,136,800 บาท 
                                                            (หนึ่งร้อยเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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รายละเอียดโครงการ/กิำกรรม 
 ปกการึกกาา 2661 
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1. โครงการ      ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ลักษณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์ ข้อที่    ๑. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที่  ๑.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและ 

ภาษาไทย มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใน
การสื่อสารอย่างถูกต้อง  พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 

สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ประเด็นย่อย ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, ๑.๑.๔ ประเด็นที่ ๑.๒  
               ประเด็นย่อย ๑.๒.๒, ๑.๒.๓ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ              ฝ่ายวชิาการ   นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนการศึกษาท้ังระดับปฐมวัย และระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ ด้วยความหลากหลายของผู้เรียนที่มีทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ  โรงเรียนจึงเล็งเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และจุดเน้นของโรงเรียน  
  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จึงได้จัดท าโครงการต่อเนื่องเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยมุ่งหวังว่าภายหลังการด าเนินงานแต่ละปีการศึกษา นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
มีความสามารถในการแข่งขันด้านวิชาการเพ่ิมสูงขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  

วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือนักเรียนทุกระดับชั้น มีระดับผลการเรียนที่เพ่ิมมากขึ้น 
๒. เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถบูรณาการการเรียนการสอน
ในทุกวิชาที่เก่ียวข้องให้กับนักเรียน 
๓. เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ ด้วยการฝึกแบบทักษะ แบบทดสอบ และแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ให้กับนักเรียนได้ทดสอบความสามารถของตนเอง 
๔. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนในการเรียนรู้เพิ่มเติมจากแห่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนให้มากยิ่งขึ้น 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

๑. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
๑. เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

2. 
กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

๑. เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

3. 
กิจกรรมสัปดาห์
ภาษาอังกฤษ 

๑. เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของวิชาภาษาอังกฤษ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น 

 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ   
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน ๘๒๑ คน 
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 ๓.๒ เชิงคุณภาพ   
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค.๖๑ – มี.ค. ๖๒ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๔. ประเมิน/วัดผล โครงการ พ.ค.๖๐ – มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๕. สรุปโครงการ มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม  
ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑.  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม ตลอดปีการศึกษา 20,000 ครูพรเทพ พิสุทธิ์วาณิชย์ 
2. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สิงหาคม 2561 

  
140,000 ครูเสาวลักษณ์ ค ามูล 

ครูชุรินธร   มณีวรรณ์ 
3. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ กันยายน 2561 140,000 ครูพรเทพ พิสุทธิ์วาณิชย์ 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณการ 3๐๐,๐๐๐ บาท 
7. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
8.  การประเมินผลโครงการ 
 

เงื่อนไขความส าเร็จ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
   

ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับกิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

ทดสอบ 
ตรวจสอบ 

แบบทดสอบ 
ผลการทอสอบ 

กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจใน
วิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

ทดสอบ 
ใบงาน/โครงงาน 

แบบทดสอบ 

กิจกรรมสัปดาห์
ภาษาอังกฤษ 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มีความรู้และทักษะใน
การใช้ภาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

ทดสอบ/สัมภาษณ์ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน 
 9.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 9.๒ นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการสูงขึ้น 
 9.๓ นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียน 
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2. โครงการ      รักการอ่าน 
ลักาณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่    ๑. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที ่ ๑.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและ 

ภาษาไทยมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใน
การสื่อสารอย่างถูกต้อง  พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 

สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ประเด็นย่อย ๑.๑.๑ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     ฝ่ายวิชาการ  นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
   การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้  ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๒๔  จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น  หากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่าน  เพ่ือให้เกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่องอีกด้วย 

การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น  การรับรู้  การตระหนัก 
การพัฒนา  กาสนองตอบ  และการใช้จินตนาการ  เป็นต้น  การอ่านจึงสัมพันธ์กับการท างานของสมอง  การ
ตอบสนองทางร่างกาย  และอารมณ์  ซึ่งจะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ   บุคลิกภาพตลอดจนการ
ประพฤติปฏิบัติของผู้อ่านเอง  ด้วยคุณค่าดังกล่าว โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาจึงมุ่งจัดโครงการ  “รักการอ่าน” 
ขึ้นเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้    และการด ารงชีวิตของ
นักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
 

๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  

วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความสุขสนุกกับการอ่านด้วยหนังสือที่หลากหลาย 
๒. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
๔. เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูดและการเขียน 
๕. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาทั้งในและนอกห้องสมุด 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
๑. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเข้า

ห้องสมุด 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ รักการอ่าน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และรู้จักแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีหนังสือเพียงพอต่อความต้องการ และมีความทันสมัย 

๒. กิจกรรมปฏิทินการอ่าน 
๑. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 
๒. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

๓. กิจกรรมบอร์ดความรู้ 
๑. เพ่ือจัดบรรยากาศให้ดึงดูดความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น 

 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ    

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน 
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๓.๒ เชิงคุณภาพ    
-นักเรียนมีการใช้ห้องสมุด นิสัยรักการอ่าน และมีพัฒนาการทางด้านทักษะการอ่าน  ฟัง  ดู  

พูด และการเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค.๖๑ – มี.ค. ๖๒ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๔. ประเมิน/วัดผล โครงการ พ.ค.๖๐ – มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๕. สรุปโครงการ มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม  

ล าดับที่ ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเข้า

ห้องสมุด 
ตลอดปีการศึกษา 120,000 ครูนิพรพรรณ  ใจมา 

ครูธันยกานต์ จวงสันเทียะ 
2. กิจกรรมปฏิทินการอ่าน ตลอดปีการศึกษา 

  
15,000 ครูนิพรพรรณ  ใจมา 

ครูธันยกานต์ จวงสันเทียะ 

3. กิจกรรมบอร์ดความรู้ ตลอดปีการศึกษา 15,000 ครูนิพรพรรณ  ใจมา 
ครูธันยกานต์ จวงสันเทียะ 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณการ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
8.  การประเมินโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็จ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับกิจกรรม 

กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ
เข้าห้องสมุด 

ห้องสมุดมีหนังสือเพ่ิมมากข้ึนและหลายลาย 
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ตรวจสอบ แบบรายงาน  
 

กิจกรรมปฏิทินการอ่าน 
ผู้เรียนร้อยละ 95 รักการอ่านแสวงหาและ
เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 

ทดสอบ 
สังเกต 

แบบทดสอบ 
แบบสัมภาษณ์ 

กิจกรรมบอร์ดความรู้ ผู้เรียนมีแหล่งความรู้เพ่ิมเติมและหลากหลาย ตรวจสอบ แบบรายงาน 
 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
 9.๑ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน อ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องเข้าห้องสมุด 
 9.๒ นักเรียนมีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ 
 9.๓ นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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3.โครงการ      พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
ลักาณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่    1. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที่  ๑.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร มี

ความสามารถในการอ่าน       การสื่อสาร การเขียน การวิเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง 

สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ประเด็นย่อย ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, ๑.๑.๕ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา โรงเรียนเอกชน สังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิด
สอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนสองภาษา คือภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้เน้นถึงความส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะในด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และคิดค านวณ เพ่ือให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดอย่างเต็มศักยภาพ ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  

วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการท างานจากกิจกรรมต่างๆ 
๒. เพ่ือนักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียน 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน และการคิด 
อย่างเต็มศักยภาพ 
๔. เพ่ือนักเรียนมีความกล้าในการแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง 
๕. เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมต่อการเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 

๑. 
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการอ่าน 
และการเขียน 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน และการเขียน อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
๒. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนในการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากยิ่งข้ึน 

๒. 
กิจกรรมพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ และค านวณ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการคิด วิเคราะห์ และค านวณ อย่าง
เต็มศักยภาพ 
๒. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนในการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากยิ่งข้ึน 

 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ   
   - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน ๘๒๑ คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ   
   -นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ในการท ากิจกรรมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค.๖๑ – มี.ค. ๖๒ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๔. ประเมิน/วัดผล โครงการ พ.ค.๖๐ – มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๕. สรุปโครงการ มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม  
ล าดับ

ที ่
กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการอ่าน 
และการเขียน 

ตลอดปีการศึกษา 
 

50,000 ครนูลินรัตน์   ยืนยง 
ครูมลธิรา   ปรมสันติ 

2 กิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
และค านวณ 

ตลอดปีการศึกษา 50,000 ครูศริินภา   ค าจีนา 
ครูภูวดล     กลิ่นหอม 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
8. การประเมินผลโครงการ 
 
เงื่อนไขความส าเร็ำ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
   
ตัวช้ีวัดความส าเร็ำระดับกิำกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการอ่าน และ
การเขียน 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้รับการ
พัฒนาการอ่านและการเขียนอย่าง
เต็มศักยภาพ 

ทดสอบ 
ประเมิน 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบประเมิน 

กิจกรรมพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ และค านวณ 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนา
ด้านการคิดวิเคราะห์ และค านวณ 
อย่างเต็มศักยภาพ 

ทดสอบ 
ประเมิน 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
 9.๑ นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 9.๒ นักเรียนมีความช านาญในการท างาน 
 9.๓ นักเรียนมีความรับผิดชอบ และมีความอดทน 
 9.๔ นักเรียนและผู้ปกครองมีความประทับใจในสถานศึกษา 
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4. โครงการ      แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ลักาณะของโครงการ     โครงการใหม่ 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่    ๑ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที่                                  ๑.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร มี 
                                                 ความสามารถ 
                                                 ในการอ่าน การสื่อสาร การเขียน การวิเคราะห์ การคิดอย่างมี 
                                                   วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน      มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นที ่๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 ประเด็นย่อย ๑.๑.๒, ๑.๑.๔, ๑.๑.๕ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การด าเนินชี วิตของทุก ๆ คน  มีการพัฒนา
และปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างเด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้  ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ     ในการเตรียมพร้อมให้
นักเรียนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาจึงสร้างโอกาสให้แก่
นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพ และสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ  
โดยก าหนดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา พร้อมทั้งคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  

วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการที่เป็นเลิศ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถแข่งขันกับบุคคลภายนอกได้ 
๔. เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงผลงานด้านการศึกษาของนักเรียน 

ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 

๑. 
กิจกรรมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 

๑. เพ่ือให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการที่เป็นเลิศ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถแข่งขันกับบุคคลภายนอกได้ 

๒. 
กิจกรรมแข่งขัน
วิชาการนานาชาติ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการที่เป็นเลิศ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถแข่งขันกับบุคคลภายนอกได้ 

๓. 
กิจกรรมการแข่งขัน
อ่ืน ๆ เช่น ASMO, 
Pre-Gifted, TEDET 

๑. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการที่เป็นเลิศ 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน ๘๒๑ คน 
๓.๒ เชิงคุณภาพ   นักเรียนได้น าสิ่งที่เรียนมาปรับใช้ในสถานการณ์จริง และได้เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะ
ทางด้านวิชาการ รวมทั้งได้ทราบระดับคุณภาพของนักเรียนในการแข่งขันต่าง ๆ 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค.๖๑ – มี.ค. ๖๒ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๔. ประเมิน/วัดผล โครงการ พ.ค.๖๐ – มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๕. สรุปโครงการ มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม  
ล าดับ

ที ่
กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ตลอดปีการศึกษา 
 

100,000 ครูมลธิชา   มาลาพร 
ครูวชิราวุธ  นวลค า 

2 กิจกรรมแข่งขันวิชาการนานาชาติ ตลอดปีการศึกษา 100,000 ครูมลธิชา   มาลาพร 
ครูวชิราวุธ  นวลค า 

3 กิจกรรมการแข่งขันอ่ืน ๆ เช่น 
ASMO, Pre-Gifted, TEDET 

ตลอดปีการศึกษา 100,000 ครูมลธิชา   มาลาพร 
ครูวชิราวุธ  นวลค า 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณการ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
7. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
8. การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็ำ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
   
ตัวช้ีวัดความส าเร็ำระดับกิำกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 90 แสดงออกถึง
ความสามารถในด้านวิชาการ
เป็นเลิศ 

แข่งขันทักษะ ผลการแข่งขัน 

กิจกรรมแข่งขันวิชาการ
นานาชาติ 

ผู้เรียนร้อยละ 90 เกิดการ
เรียนรู้สามารถแข่งขันกับ
บุคคลภายนอกได้ 

แข่งขัน ผลการแข่งขัน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมการแข่งขันอ่ืน ๆ 
เช่น ASMO, Pre-Gifted, 
TEDET 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้พัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพ 

แข่งขันทักษะ  ผลการแข่งขัน 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
  9.๑ นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถตามศักยภาพอย่างเต็มที่ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
แสดงออกของ  นักเรียนอย่างสร้างสรรค์เป็นการน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 

9.๒ นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพให้ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 9.๓ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถแข่งขันกับบุคคลภายนอกได้ 
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6.โครงการ      ไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกท า 
ลักาณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่    ๑ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที่     ๑.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและ 

ภาษาไทย มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใน
การสื่อสารอย่างถูกต้อง  พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 

สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นย่อย ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, ๑.๑.๕ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  เป็นโรงเรียนเอกชนระบบBilingual  สังกัดส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเชียงใหม่   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โดยจัดการเรียนการสอน
เป็นลักษณะ ๒ ภาษา จึงจ าเป็นจะต้องให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารทั้ง ๒ ภาษา คือ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือสนองเอกลักษณ์ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ความสามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  

วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็น
อย่างดี 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการแสวงหา
ความรู้ต่าง ๆ ได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสม 

ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 

๑. 
กิจกรรม One Day 
One Word 
ประถมศึกษา 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสม 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความกล้าในการแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง 

๒. 
กิจกรรม One Day 
One Word 
มัธยมศึกษา 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสม 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความกล้าในการแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง 

๓. 
กิจกรรม Today’s 
Idiom 

๑.เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสม 
๒.เพ่ือให้นักเรียนมีความกล้าในการแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง 

 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ    
   -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน ๘๒๑ คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ    

-นักเรียนมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง และเหมาะสม  
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4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๓. ด าเนินงานตามกจิกรรม พ.ค.๖๑ – มี.ค. ๖๒ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๔. ประเมิน/วัดผล โครงการ พ.ค.๖๐ – มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๕. สรุปโครงการ มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม  
 ดับที่ กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรม One Day One Word 
ประถมศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 
 

10,000 ครปูภาวรินทร์ สอนศรีนุสรณ์ 

2 กิจกรรม One Day One Word 
มัธยมศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 10,000 ครูวีณา  จ้าวเจริญพร 

3 กิจกรรม Today’s Idiom ตลอดปีการศึกษา 10,000 ครวูีณา   จ้าวเจริญพร 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณการ ๓๐,๐๐๐ บาท 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
8. การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็ำ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
   
ตัวช้ีวัดความส าเร็ำระดับกิำกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรม One Day One 
Word ประถมศึกษา 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารถูกต้อง เหมาะสม 

ทดสอบ 
สัมภาษณ์ 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบสัมภาษณ์ 

กิจกรรม One Day One 
Word มัธยมศึกษา 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารถูกต้อง เหมาะสม 

ทดสอบ 
สัมภาษณ์ 

กิจกรรม Today’s Idiom 
ผู้เรียนร้อยละ 95 ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารถูกต้อง เหมาะสม 

ทดสอบ 
สัมภาษณ์ 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
 9.๑ นักเรียนมีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี   
 9.๒ นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการหาความรู้ต่าง ๆ 
 9.๓ นักเรียนให้ความส าคัญในการใช้ภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
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6. โครงการ      อาเซียนศึกษา 
ลักาณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่    ๑ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที ่    ๑.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและ 
     ภาษาไทย มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใน 
     การสื่อสารอย่างถูกต้อง  พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 
สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ประเด็นย่อย ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, ๑.๑.๔ ประเด็นที่ ๑.๒  

ประเด็นย่อย ๑.๒.๒, ๑.๒.๓ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  เป็นโรงเรียนเอกชนระบบ Bilingual  สังกดัส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โดย
จัดการเรียนการสอนเป็นลักษณะ ๒ ภาษา   ทางโรงเรียนมีความจ าเป็นที่จะต้องให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับประเทศอาเซียนต่างๆ ทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา อารยธรรม วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนอาชีพ 
ความเป็นอยู่ ลักษณะนิสัยและข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเทศสมาชิก
อาเซียน   โรงเรียนจึงได้ท าโครงการอาเซียนศึกษานี้ขึ้น   

  
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  

วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ด้านต่างๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนได้
อย่างถูกต้อง 
๔. เพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้ในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในการเรียนและ
ปรับใช้เพ่ือด าเนินชีวิตในประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
๑. กิจกรรมภาษาและ

วัฒนธรรม 
๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสม 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้ในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในการเรียนและ
ชีวิตประจ าวัน 

๒. กิจกรรม ASEAN Minutes 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ด้านต่างๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสม 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ   
   - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน ๘๒๑ คน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ    
  -นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ิมข้ึน สามารถน าไปปรับใช้ใน 
การเรียนและชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค.๖๑ – มี.ค. ๖๒ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๔. ประเมิน/วัดผล โครงการ พ.ค.๖๐ – มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๕. สรุปโครงการ มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม  
ล าดับ

ที ่
กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรม ตลอดปีการศึกษา 
 

100,000 ครูนฤมล    แสนค าวินิจ 
ครูบัณฑิตา  หมั่นสร้าง 

2 กิจกรรม ASEAN Minutes 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

ตลอดปีการศึกษา 10,000 ครูอรวรรณ  เมธาธนพูน 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณการ ๑1๐,๐๐๐ บาท 
7. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
8.  การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็จ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับกิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
กิจกรรมภาษาและ
วัฒนธรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ทดสอบ 
ประเมิน 
สังเกต 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบประเมิน 
๓. แบบสังเกต 

กิจกรรม ASEAN 
Minutes มัธยมศึกษาปี
ที่ ๔ – ๖ 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มีความรู้ในด้านต่างๆ 
ของกลุ่มประเทศอาเซียน 

ทดสอบ 
ประเมิน 
สังเกต 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
 9.๑ นักเรียนมีความรู้ด้านต่างๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน   
 9.๒ นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง และเหมาะสม 
 9.๓ นักเรียนน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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7.โครงการ      ลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 
ลักาณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่    ๑ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที่     1.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นกระบวนการประชาธิปไตย   
          และตระหนักถึงคุณค่าความเป็นชาติไทย ยอมรับวัฒนธรรมที่ 
     หลากหลาย สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
     1.5 ส่งเสริมให้ผูเรียนมีจิตอาสา เสียสละอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม 
        พัฒนาสู่ความเป็นผู้น า กล้าแสดงออกและคิดสร้างสรรค์ 
สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
      ผู้เรียน  ประเด็นย่อย ๑.๒.๒, ๑.๒.๓ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ไว้ ๓ กิจกรรม คือกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจ  กิจกรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตาม
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้เขียนไว้ ในข้อ 
๒๗๓ ว่า การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือ น าลูกเสือ  ไปฝึกเดินทางไกลและแรม
คืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน การเดินทางไกลและแรมคืน        มี
วัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของ สมศ.มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นที่ ๑.๒ ว่าด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือจึงมี
ความส าคัญต่อผู้เรียนมาก โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 

 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  

วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหารได้ฝึกความอดทน
ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
๒. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหารเป็นพลเมืองดี รู้จัก
ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
๓. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหารได้พัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 

ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
๑. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

ส ารอง ระดับ ป.๑ – ๓ 
๑. เพ่ือจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ลูกเสือส ารองและเนตรนารีได้
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามหลักสูตรของลูกเสือส ารอง 
๒. เพ่ือพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารีทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม 
ให้เป็นพลเมืองดี     

๒. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
สามัญ ระดับ ป.๔ – ๖ 

๑. เพ่ือจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ลูกเสือสามัญและเนตรนารีได้
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามหลักสูตรของลูกเสือสามัญ 
๒. เพ่ือพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารีทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม 
ให้เป็นพลเมืองดี 
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ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
๓. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

สามัญรุ่นใหญ่ ระดับ        
ม.๑-๓ 

๑. เพ่ือจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตร
นารีได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามหลักสูตรของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๒. เพ่ือพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารีทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม 
ให้เป็นพลเมืองดี 

๔. กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร 

๑. เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย เป็นผู้น า มีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจ
ของนักศึกษาวิชาทหาร 

 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ    
   -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน ๘๒๑ คน 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ    
   -ลูกเสือ-เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหารได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพและเรียนรู้เพิ่มเติม 
  จากประสบการณ์ตรง 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผน พ.ย. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ย. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม ม.ค. ๖๒ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๔. ประเมิน/วัดผล โครงการ ม.ค. ๖๒ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๕. สรุปโครงการ ก.พ. ๖๒ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม  
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม  
ล าดับ

ที ่
กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีส ารอง 
ระดับ ป.๑ – ๓ 

มกราคม 2561 
 

90,000 ครูอัจฉรา   อุตมา 
  

2. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ 
ระดับ ป.๔ – ๖ 

มกราคม 2561 100,000 ครูธนิดา   พิณสุวรรณ 

3. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่น
ใหญ่ ระดับ         ม.๑ – ๓ 

มกราคม 2561 100,000 ครูสุทัศน์   ศรีแสง 

4. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ตลอดปีการศึกษา 10,000 ครูสาทร  เนตรประสิทธิ์ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 
6. งบประมาณการ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
7. สถานที่ด าเนินการ ค่ายลูกเสือที่โรงเรียนก าหนด 
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8.  การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็ำ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
   
ตัวช้ีวัดความส าเร็ำระดับกิำกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
ส ารอง ระดับ ป.๑ – ๓ 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้ปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง ตามหลักสูตรลูกเสือส ารอง 

 
 

บันทึก 
รายงาน 

สรุปกิจกรรม 

๑. แบบรายงานผล
การจัดกิจกรรม 

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
สามัญ ระดับ ป.๔ – ๖ 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้ปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง ตามหลักสูตรลูกเสือสามัญ 

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ระดับ ม.๑-3 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้ปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง ตามหลักสูตรลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ 

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้ตระหนักรู้ถึง
บทบาทหน้าที่และภารกิจของนักศึกษา
วิชาทหาร 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 

9.๑ ลูกเสือ-เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหารได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือ
ตัวเองและผู้อ่ืน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

9.๒ ลูกเสือ-เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหารได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและ
เรียนรู้เพิ่มเติม 

9.๓ ลูกเสือ-เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหารได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
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8. โครงการ      พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 
ลักาณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่    ๓ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
กลยุทธ์ ข้อที่      2.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่หลากหลาย เหมาะสม 
        และได้คุณภาพตามมาตรฐานและนโยบายของโรงเรียน 
สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๒ ประเด็นที่ ๒.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนา 
       วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ 
     ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
     ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับ 
     ผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสังคมโลกปัจจุบัน จ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้ 
ของนักเรียนให้เป็นไปตามยุคสมัย  ตลอดถึงพัฒนาระบบบริหารงานด้านวิชาการ ให้เป็นไปตามนโยบายการ
พัฒนาของรัฐ  และเป็นตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ระบบการบริหารงานวิชาการนับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่
สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอันได้แก่  การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน สังคมในปัจจุบัน  การจัดหาต าราเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ    การพัฒนาระบบ
ทะเบียนจัดท าฐานข้อมูลผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน น าไปใช้ในการวางแผนงาน  การพัฒนาระบบการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ผู้น ามาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมปะสิทธิ
ภาพ และศักยภาพของงานวิชาการ 

 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  

วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ 
๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินการ งาน
วิชาการ 
๓. เพ่ือให้การบริหารจัดการงานวิชาการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 

๑. 

งานพัฒนาบริหารงานฝ่าย
วิชาการ 

๑. ทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒. การบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนเกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ 

๒. 

กิจกรรมประชุมใหญ่
ผู้ปกครองนักเรียนและ
ผู้ปกครองพบปะครูผู้สอน 

๑. นักเรียนและผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ที่ดีข้ึนระหว่างครูและ
โรงเรียน 
๒. ผู้ปกครอง และครู มีการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับ
นักเรียนร่วมกัน 
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๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ    
   -การบริหารงานวิชาการทุกกลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ   

-การบริหารงานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๑ นายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค.๖๑ – มี.ค. ๖๒ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
๔. ประเมิน/วัดผล โครงการ พ.ค.๖๐ – มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๕. สรุปโครงการ มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม  
 ดับที่ กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. งานพัฒนาบริหารงานฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 450,000 น.ส.ศรีแพร   ธนะขว้าง  
2. กิจกรรมประชุมใหญ่ผู้ปกครอง

นักเรียนและผู้ปกครองพบปะครูผู้สอน 
พฤษภาคม 
2561 

50,000 น.ส.ศรีแพร  ธนะขว้าง 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณการ  5๐๐,๐๐๐ บาท 
7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
8.  การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็ำ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
   

ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับกิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 

 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

งานพัฒนาบริหารงานฝ่าย
วิชาการ 

การบริหารงานวิชาการมีความคล่องตัว ครู
และบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

ตรวจสอบ 
สังเกต/สัมภาษณ์ 

๑. แบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ 
๒. แบบประเมิน
การปฏิบัติงาน 

กิจกรรมประชุมใหญ่
ผู้ปกครองนักเรียนและ
ผู้ปกครองพบปะครูผู้สอน 

ผู้ปกครองนักเรียนและครูมีความสัมพันธ์ที่ดี  
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ประเมินกิจกรรม 

 

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
 9.๑ ครูและนักเรียนมีหนังสือคู่มือและต าราเรียนตามหลักสูตรครบถ้วน 
  9.๒ งานทะเบียน วัดผลและประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลของโรงเรียน 
 9.๓ กิจกรรมในโครงการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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9. โครงการ      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ลักาณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่    1. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      2. สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 
               ๓. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
กลยุทธ์ ข้อที่      ๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่หลากหลายเหมาะสม 
     และได้คุณภาพ ตามมาตรฐานและนโยบายของโรงเรียน 

3.1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น ประเทศชาติ 

สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๒ ประเด็นที่ ๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
     การศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นย่อย ๒.๒.๑  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนโยบายและวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับอย่างเป็นระบบ  ก า ร พั ฒ น า
และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และตอบสนองแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้จึงมี
ความส าคัญยิ่ง เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสมบูรณ์และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551   
    โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จึงได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยได้ประชุมครู  
บุคลากรในโรงเรียน และผู้ที่เก่ียวข้องมาร่วมกันวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และหา
แนวทางในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายต่อไป 
 

๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  

วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทาง 
จุดเน้น วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
๒. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและตอบสนองแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
๑. กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร ๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ 

และสามารถน าหลักสูตรไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้กบันักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 

๑. ครูผู้สอนทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถร่วมกันจัดท า 
และพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา 

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ    

-ร้อยละ ๘๕ สถานศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทาง จุดเน้น 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
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 ๓.๒ เชิงคุณภาพ    
-สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาไว้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมวางแผน นายปรีชา    ศุภกาญจนพันธุ์     
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ นายปรีชา    ศุภกาญจนพันธุ์     
๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๔. ด าเนินงานตามกิจกรรม นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๕. ประเมิน/วัดผล/สรุป โครงการ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
6. ตั้งคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบหลักสูตร นายปรีชา    ศุภกาญจนพันธุ์     
7. ประกาศใช้หลักสูตร(ฉบับปรับปรุง) นางอัมพร  กมลโกมุท 
 

 ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม  
ดับที่ กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร ตลอดปีการศึกษา 10,000 น.ส.ศรีแพร   ธนะขว้าง 
นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์  

2. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พฤษภาคม 2561 10,000 น.ส.ศรีแพร   ธนะขว้าง 
นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

6. งบประมาณการ ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

7. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 

8.  การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็ำ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
   

ตัวช้ีวัดความส าเร็ำระดับกิำกรรม 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร โรงเรียนมีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยครูผู้สอน
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปปรุงพัฒนาหลักสูตร 

ตรวจสอบ 
สรุปรายงาน 

๑. แบบ
รายงาน 

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัดและ
จุดเน้นของโรงเรียน 

ตรวจสอบ 
สรุปรายงาน 

 

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
 9.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาไว้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  9.๒ ครูผู้สอนทุกคนท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
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1 .โครงการ       พัฒนาศักยภาพของครูสายผู้สอน 
ลักาณะของโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ขอ้ที่     ๑. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
       ๓. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
กลยุทธ์ ข้อที่       ๑.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร มี 
       ความสามารถในการอ่าน        การสื่อสาร การเขียน  
        การวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิด 
      สร้างสรรค์   คิดไตร่ตรอง 

๓.๓ สนับสนุนการวิจัยชั้นเรียน การผลิตและพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอนของครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน 
สถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ 
      ผู้เรียน  ประเด็นย่อย ๑.๑.๔, ๑.๑.๖ 
       มาตรฐานที่ ๒ ประเด็นที่ ๒.๒ วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
      การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นย่อย ๒.๒.๒,  2.2.4 
มาตฐานที่ ๓ ประเด็นที่ ๓.๑ การมีกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม ประเด็นย่อย ๓.๑.๖ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
    ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวง 
ว่าด้วย  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ได้มีการจัดการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้ทันกับความเจริญ
ของโลกทางด้านเทคโนโลยี  เพ่ือให้บุคลากรที่ท าหน้าที่จัดการศึกษาในสถานศึกษาได้พัฒนาตนเอง และน า
ความรู้มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดีขึ้นอยู่อย่างสม่ าเสมอ   

การพัฒนาศักยภาพของครูสายผู้สอนในสถานศึกษานั้นเพ่ือให้บุคลากร  ครูสายผู้สอนที่ท า 
หน้าที่จัดการศึกษาในสถานศึกษาได้พัฒนาตนเอง  และน าความรู้มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดี  และ
ครูผู้สอนได้ท าวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และรู้จักนักเรียนแต่
ละคนให้ดีขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้ท าโครงการพัฒนาศักยภาพของครูสายผู้สอน  ที่ท าหน้าที่ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือสนองต่อหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  

วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือให้ครูสายการสอนทุกคนมีความรู้  และเทคนิควิธีการใหม่ๆ เป็นประจ า 
๒. เพ่ือพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
๓. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของครู ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล   ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยชั้นเรียนของครู 
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ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
๑. การจัดท าและพัฒนา

แผนการเรียนรู้/
แผนการจัด
ประสบการณ์ 

๑. เพ่ือให้ครูทุกกลุ่มสาระมีความรู้ และเทคนิควิธีการใหม่ๆ เป็นประจ า 

๒. งานวิจัยชั้นเรียน ๑. เพ่ือให้ครูได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบ และมีคุณภาพ 
๓. งานผลิตสื่อการเรียน

การสอนระดับ
ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา 

๑. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของเนื้อหา
บทเรียนตรงตามที่ผู้สอนต้องการ 

๔. กิจกรรมอบรม/
ประชุมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสอน 

๑. เพ่ือให้ครูมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕. 
งานนิเทศเพ่ือ
พัฒนาการสอน 

๑. เพ่ือมีแผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อเครื่องมือในการนิเทศ และน าไปใช้ในการ
นิเทศได้ 
๒. เพ่ือให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน 

 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ    

-ร้อยละ 85 ครูประจ าชั้นและครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระได้รับการพัฒนา 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ    

-ครูได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบ และมีคุณภาพ 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๔. ประเมิน/วัดผล โครงการ มี.ค. ๖๒ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๕. สรุปโครงการ มี.ค. ๖๒ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 
 ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม  

 ล าดับ  
    ที่ 

กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. การจัดท าและพัฒนาแผนการเรียนรู้  ตลอดปีการศึกษา 30,000 น.ส.ศรีแพร   ธนะขว้าง  
นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์ 

2. งานวิจัยชั้นเรียน พฤษภาคม 2561 10,000 น.ส.ศรีแพร   ธนะขว้าง  
นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม  
 ดับที่ กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. งานผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 100,000 น.ส.ศรีแพร   ธนะขว้าง  
นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์ 

4. กิจกรรมอบรม/ประชุมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสอน 

ตลอดปีการศึกษา 150,000 น.ส.ศรีแพร   ธนะขว้าง  
นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์ 

5. งานนิเทศเพ่ือพัฒนาการสอน ตลดปีการศึกษา 10,000 น.ส.ศรีแพร   ธนะขว้าง  
นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์ 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณการ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
6. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
  
8.  การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็ำ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
   
ตัวช้ีวัดความส าเร็ำระดับกิำกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
การจัดท าและพัฒนา
แผนการเรียนรู้/แผนการจัด
ประสบการณ์ 

ครูทุกกลุ่มสาระมีความรู้ความเข้าใจและ
เทคนิควิธีการใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการ
สอน 

รายงาน 
ตรวจสอบ 

๑. แบบ
ตรวจสอบ 
๒. แบบรายงาน
การปฏิบัติงาน 

งานวิจัยชั้นเรียน 
ครูร้อยละ 90 มีงานวิจัยอย่างน้อยคนละ 1 
ชิ้น 

รายงาน 
ตรวจสอบ 

งานผลิตสื่อการเรียนการ
สอนระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา 

ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีสื่อการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

รายงาน 
ตรวจสอบ 

กิจกรรมอบรม/ประชุมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสอน 

ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

รายงาน 
ตรวจสอบ 

งานนิเทศเพ่ือพัฒนาการ
สอน 

ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการสอน รายงาน 
ตรวจสอบ 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
  9.๑ ครูทุกคนในโรงเรียนได้รับการพัฒนาส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนบรรลุผล
การเรียนรู้ตาม  ตัวชี้วัดและเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
  9.๒ ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน  
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11.โครงการ      ส่งเสริมสุขภาพ 
ลักาณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่    ๑ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที ่    ๑.๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มี 
     สุนทรียภาพ  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 
สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ประเด็นที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึง 
     ประสงค์ของผู้เรียน  ประเด็นย่อย ๑.๒.๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา   มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  แข็งแรง ตาม 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่ให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพขึ้น เพ่ือ
สนองวิสัยทัศน์ และนโยบายของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 

๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน 
๒. เพ่ือให้ทราบข้อมูลพัฒนาการทางด้านร่างกายของนักเรียน 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
1. กิจกรรมชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูง ๑. เพ่ือให้ทราบข้อมูลพัฒนาการทางด้านร่างกายของนักเรียน 
2. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ

ร่างกาย 
๑. เพ่ือให้ทราบข้อมูลพัฒนาการทางด้านร่างกายของนักเรียน 

3. งานบันทึกข้อมูลภาวะโภชนาการ ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีการเจริญเติบที่สมวัย และรับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

4. งานประกันอุบัติเหตุ (งานเอกสาร) ๑. เพ่ือให้ความคุ้มครองความปลอดภัยและการเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียน 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ    
   -นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จ านวน ๘๒๑ คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ    

-นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับวัย และมีพัฒนาการด้าน 
ร่างกายที่ดี 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๔. ประเมิน/วัดผล โครงการ มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๕. สรุปโครงการ มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
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ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม  
 ดับที่ กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูง 
 

ตลอดปีการศึกษา 15,000 น.ส.ทัศนันท์  มากมงคล 
นางอัญชลี    กิจสุรัตน์ 

2. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย 

พฤษภาคม 2561 15,000 น.ส.ทัศนันท์  มากมงคล 
นางอัญชลี    กิจสุรัตน์ 

3. งานบันทึกข้อมูลภาวะโภชนาการ 
 

 10,000 น.ส.ทัศนันท์  มากมงคล 
นางอัญชลี    กิจสุรัตน์ 

4. งานประกันอุบัติเหตุ (งานเอกสาร)  10,000 น.ส.ทัศนันท์  มากมงคล 
นางอัญชลี    กิจสุรัตน์ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณการ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
8.  การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็จ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ 
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับกิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมชั่งน้ าหนัก-วัด
ส่วนสูง 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์  และทราบข้อมูลพัฒนาการด้าน
ร่างกายของตนเอง 

บันทึก แบบบันทึก 
แบบ
ตรวจสอบ 

กิจกรรมการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย 

ผู้เรียนทราบข้อมูลพัฒนาการด้านร่างกายของ
ตนเอง 

บันทึก 

งานบันทึกข้อมูลภาวะ
โภชนาการ 

ผู้เรียนร้อยละ 100 มีการเจริญเติบโต
เหมาะสมตามวัย และได้รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

บันทึก 

งานประกันอุบัติเหตุ (งาน
เอกสาร) 

ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับความคุ้มครองจาก
อุบัติเหตุตามเงื่อนไข 

ตรวจสอบ 
ทะเบียนนักเรียน 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
      9.๑ นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
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12.โครงการ     พัฒนางานทะเบียน-วัดและประเมินผล 
ลักาณะของโครงการ     โครงการใหม่ 
สนองยุทธึาสตร์    5 สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที ่    3.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้เป็นไปตาม 
     มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นย่อย  
1.1.4 ,1.1.5 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
สถานศึกษา   ประเด็นที่ 2, ประเด็นที่ 3   
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ   ประเด็นที่ 3   

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวสุทธิดา  นาเมืองรักษ์ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสังคมโลกปัจจุบัน จ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้ 
ของนักเรียนให้เป็นไปตามยุคสมัย  และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาของรัฐ  ระบบการบริหารงานวิชาการ
นับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอันได้แก่  การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน   การซ่อมเสริมการเรียนรู้   การพัฒนาระบบทะเบียนจัดท าฐานข้อมูลผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน 
น าไปใช้ในการวางแผนงาน  การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนจัดการประเมินผลการเรียนรู้
ผู้น ามาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 
และเสริมสร้างการพัฒนาท้องถิ่น   ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนี้จ าเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และเทคโนโลยี
ทีท่ันสมัย ในการเสริมสร้างศักยภาพ 
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  

วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือพัฒนาระบบงานทะเบียน งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพ 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาระบบงานวัดและ

ประเมินผล  
1. เพื่อพัฒนาระบบการงานวัดและประเมินผล 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินการ งานวัดและ
ประเมินผล 

2. พัฒนาระบบงานทะเบียน 1. เพื่อพัฒนาระบบการงานทะเบียน 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินการ งานทะเบียน       

3. กิจกรรมส าเร็จการศึกษา 
ระดับชั้น ป.6 และ ม.6 

1. เพื่อให้นักเรียนเกดิความภาคภูมิใจในความส าเร็จทางการศึกษา 
2. เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาและวงศ์ตระกูล 
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๓.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1. นักเรียนโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
       3.1.2. คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
       3.1.3. ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
       3.1.4. เอกสารงานทะเบียน วัดและประเมินผล 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 นักเรียนโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาให้ความร่วมมือในกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
      3.2.2. คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาให้ความร่วมมือในกิจกรรมไม่น้อย 

กว่าร้อยละ 85 
3.2.3. ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาให้ความร่วมมือในกิจกรรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 85 
       3.2.4. สามารถตรวจสอบ ข้อมูลเอกสารด้านทะเบียนนักเรียนได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ มิถุนายน นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์ 
3.จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ มิถุนายน นางสาวสุทธิดา  นาเมืองรักษ์ 
4.ด าเนินงานกิจกรรมตามกิจกรรมในโครงการ มิถุนายน-ตุลาคม ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
5.สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน มีนาคม 2562 นางสาวรัชนู  จันทร์ดี 
6.รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม 2562 นางสาวสุทธิดา  นาเมืองรักษ์ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม  
 ดับที่ กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. พัฒนาระบบงานวัดและประเมินผล 
1.แต่งตั้งคณะท างาน 
2.จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
3.ด าเนินงานตามโครงการ  
     3.1 จัดซื้อ จัดจ้างท าวัสดุ- 
ครุภัณฑ์ ส านักงาน  
     3.2 อบรมบุคลากร  
     3.3 ติดตามผลการเรียน  
     3.4 จัดท าเอกสารผลการเรียน 
ปพ.1 และเอกสารอื่นๆ  
     3.5 จัดท าระบบข้อมูลงานวัด
และประเมินผล 
 

ตลอดปีการศึกษา 500,000 น.ส.สุทธิดา  นาเมืองรักษ์ 
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 ดับที่ กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 4.ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
5.ประชุมคณะกรรมการฯ ประเมิน
งาน 
6.สรุปรายงานผล 
7.น าผลการประเมินไปแก้ไข
ปรับปรุง การปฏิบัติงาน  
8.ปฏิบัติงานตามที่ได้แก้ไขปรับปรุง 

   

2. 
 

พัฒนาระบบงานทะเบียน 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ทะเบียน  
2.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
3.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
4.จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  
5.ด าเนินงานตามโครงการ  
   5.1 จัดซื้อ จัดจ้างท าวัสดุ- 
ครุภัณฑ์ ส านักงาน  
   5.2 อบรมบุคลากร  
   5.3 จัดท าเอกสารงานทะเบียน 
   5.4 จัดท าระบบข้อมูลงาน
ทะเบียน 
6.ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
7.ประชุมคณะกรรมการฯ ประเมิน
งาน  
8.สรุปรายงานผล 
9.น าผลการประเมินไปแก้ไข
ปรับปรุง การปฏิบัติงาน  
10.ปฏิบัติงานตามที่ได้แก้ไข
ปรับปรุง 

ตลอดปีการศึกษา 100,000 น.ส.สุทธิดา  นาเมืองรักษ์ 

3. กิจกรรมส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น 
ป.6 และ ม.6 
1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.ก าหนดรูปแบบเลือกกิจกรรม
ด าเนินการ 
4.ด าเนินงานตามกิจกรรมใน
ก าหนดการ 
5.วิเคราะห์ข้อมูลประเมินผล สรุป
รายงาน 

มีนาคม 2562 70,000 น.ส.สุทธิดา  นาเมืองรักษ์ 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณการ   670,000 บาท 
7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 

 8.  การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็จ ระดับโครงการ  ( KPI)  
 ความส าเร็จของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับกิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

พัฒนาระบบงานวัดและ
ประเมินผล 

งานวัดผลและประเมินผลได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาตามที่ก าหนดไว้  

รายงาน 
ตรวจสอบ 

 แบบรายงาน 

พัฒนาระบบงาน
ทะเบียน 

งานทะเบียนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รายงาน 
ตรวจสอบ 

 แบบรายงานข้อมูล
สารสนเทศ 
 

กิจกรรมส าเร็จ
การศึกษา ระดับชั้น  
ป.6 และ ม.6 
 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามระดับชั้นที่
ก าหนดได้ร่วมกิจกรรมทุกคน 

สรุปกิจกรรม แบบสรุปกิจกรรม 

 
 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
       9.1  โรงเรียนด าเนินการประเมินผลการเรียนผู้เรียน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน 
       9.2.  โรงเรียนสามารถส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง ตอบสนองความถนัด ศักยภาพ ความต้องการ
ของผู้เรียน 
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13.โครงการ    พัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสาร 
ลักาณะของโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่   4.พัฒนาการใช้ระบบไอซีทีและข้อมูลสารสนเทศ 
กลยุทธ์ ข้อที่    4.1 พัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการให้ 
     ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
      4.2 พัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ 
     ครอบคลุมบุคลากรและนักเรียนทุกคน 
      4.3 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย เพ่ือน าไปใช้ 
     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ 1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาประเด็นย่อย 1.2.3,1.2.4,2.2.3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายชูนพคุณ ค าเขียว 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  ระบบสารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งของทุกองค์กรในปัจจุบัน ระบบสารสนเทศใน
องค์กรเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่ส าคัญในการพัฒนาองค์กร สามารถชี้วัดได้ถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ขององค์กรได้ ระบบสารสนเทศก่อให้เกิดแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ หากบุคลากรในองค์กรรู้จักใช้สารสนเทศ
มาปรับปรุงการด าเนินงาน พัฒนางานที่ก าลังกระท าอยู่ ก็จะเป็นการพัฒนาองค์กรในทางอ้อม องค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศประกอบไปด้วย สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์หรือประมวลผลแล้วพร้อมใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องแปลหรือตีความใดๆ อีก เทคโนโลยีสารสนเทศคือ
ส่วนที่ช่วยในการประมวลผลท าให้ได้สารสนเทศตามที่ต้องการประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญได้แก่ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
  ตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน และของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความส าคัญในการใช้ ไอซีที
เพ่ือการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนและครูหรือผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์จากไอซีทีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ
ขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพ่ือสร้างความเข้าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของระบบไอซีท ีเพ่ือการศึกษาดังกล่าว จึงได้ตั้งโครงการพัฒนาระบบไอซีทขีองโรงเรียนขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์โครงการ 

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพ่ือให้ระบบงานไอซีทีของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือให้การใช้งานด้านการศึกษาผ่านระบบไอซีทีมีประสิทธิภาพ 
3.เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้ระบบ ไอที ของครุและบุคลากร และ
นักเรียนทั่วถึงและเพียงพอ 

ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
1. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ

ระบบงานไอซีทีและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในองค์กร 

- เพ่ิมประสิทธิภาพ ความรวดเร็วการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
- ลดระยะเวลา Downtime เพ่ิมระยะเวลา Uptime 
- เพ่ิมความปลอดภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ไอซีที ให้ทันสมัยตอบรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
2. กิจกรรมซ่อมบ ารุง - เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งานไอซีที ของผู้บริหาร ครู บุคลากร

และนักเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
3. กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ ไอซีที 
- เพ่ือสนับสนุนการใช้งานไอซีที ของผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน
อย่างเพียงพอ 

4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ด้านไอซีทีของผู้เรียน 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านไอซีทีของผู้เรียน 

 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
    3.1.1 ครแูละบุคลากรของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 

  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนยุวทตูศึกษาพัฒนา 
  3.1.3 ผู้ปกครองและผู้เยี่ยมชมโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
   3.1.4 เจ้าหน้าที่ไอซีทีโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

ระบบงานไอซีทีของโรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา สามารถใช้งานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมผู้ใช้บริการ 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๑ นายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค.๖๑ – มี.ค. ๖๒ นายชูนพคุณ  ค าเขียว และทีม 
๔. ประเมิน/วัดผล โครงการ พ.ค.๖๐ – มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
๕. สรุปโครงการ มี.ค. ๖๑ นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม  
 ล าดับที่ กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบงานไอซีทีและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในองค์กร 

ตลอดปีการศึกษา 50,000 นายชูนพคุณ  ค าเขียว 
นายชัยณรงค์  สุวรรณวงศ์  

2. กิจกรรมซ่อมบ ารุง ตลอดปีการศึกษา 147,500 นายชูนพคุณ  ค าเขียว 
นายชัยณรงค์  สุวรรณวงศ์ 

3. กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ไอซีที 

ตลอดปีการศึกษา 147,500 นายชูนพคุณ  ค าเขียว 
นายชัยณรงค์  สุวรรณวงศ์ 

4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ด้านไอซีทีของผู้เรียน 

ตลอดปีการศึกษา 10,000 น.ส.ศรีแพร   ธนะขว้าง 
นายชูนพคุณ  ค าเขียว  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ      ปีการศึกษา 2561 
6. งบประมาณการ                 จ านวน   310,000  บาท 
7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
8. การประเมินผลโครงการ   
เงื่อนไขความส าเร็ำ ระดับโครงการ  (KPI)  
-ความส าเร็จของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับกิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบงาน
ไอซีทีและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายใน
องค์กร 

ระบบงานไอซีทีและผู้รับผิดชอบ
ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน 

 ตรวจสอบ 
ประเมินผล 

 แบบรายงานการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมซ่อมบ ารุง งานซ่อมบ ารุง ร้อยละ 90 
ได้รับการแก้ไขตามที่ได้รับแจ้ง
เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 

ตรวจสอบ 
 

แบบรายงานการซ่อม
บ ารุง 

กิจกรรมจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ไอซีที 

โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ใช้งานและใช้เรียนเพียงพอต่อ
จ านวนผู้ใช้บริการ 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ด้านไอซีทีของ
ผู้เรียน 

ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านไอซีที
อย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ 

ทดสอบ 
ชิ้นงาน ภาระงาน 

แบบทดสอบ 

 
 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
  9.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
 9.2 ระบบอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ 
 9.3 คณะครูและนักเรียนสามารถท าการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
 9.4 โรงเรียนมีข้อมูลและสารสนเทศ  ที่ครอบคลุมและทันต่อเหตุการณ์ 
 9.5 โรงเรียนใช้ข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน  และการบริหารงาน 
 9.6 เจ้าหน้าที่ไอซีทีมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
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14.โครงการ                    ชุมชนสัมพันธ์  
ลักาณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง            
สนองยุทธึาสตร์    ข้อที่ 3  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที ่    5.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ให้มี 
      ส่วนร่วมในด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา   ประเด็นที่ 2, ประเด็นที่ 3   
 ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางจิดาภา ชมภูแสน / นางสาวขวัญกมล จีนวงค์ และคณะ 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 
   โครงการงานชุมชนสัมพันธ์ เป็นงานที่สร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนท าให้ เกิด
ความศรัทธาในโรงเรียน พร้อมทั้งเป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ทั้งใกล้เคียงและห่างไกล  ชุมชนสัมพันธ์ด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพ่ือสนับสนุน
โรงเรียน ด้านจัดกิจกรรม ประสานงาน สร้างความเข้าใจ สร้างศรัทธาที่ถูกต้องระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
พร้อมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์กับชุมชนตามโอกาสต่างๆอันควร เช่น การบริจาควัสดุ สิ่งของอุปโภคบริโภค ให้
ความรู้ และจัดนิทรรศการ เพ่ือพัฒนาชุมชน พร้อมการพัฒนาชื่อเสียงของโรงเรียนอีกทางด้วย  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบ และกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับ ชุมชนใน 
การพัฒนาการศึกษา 
  2. เพ่ือให้สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา 
การศึกษา 
  3.  เพ่ือการได้รับการสนับสนุน และการช่วยเหลือจากชุมชน ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต 

4.  เพ่ือเผยแพร่กิจกหรรม ผลการด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนให้สาธารณะชนได้รับทราบ  
5.  เพ่ือภาพลักษณ์ท่ีดีของโรงเรียน เกิดความสัมพันธ์ ความศรัทธา และความเข้าใจอันดีต่อกัน 
6.  เพ่ือให้ชุมชนเกิดทัศนคติที่ดีกับโรงเรียน 

  7.  โรงเรียนได้แสดงออกถึง การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Citizen) อันจะมีผลให้โรงเรียนมี 
ชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในวงกว้างยิ่งขึ้น 
  8.  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยย่อมเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมได้อีกทางหนึ่ง (Corporate Social Responsibility :CSR ) 

9.  เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์(Brand) ของโรงเรียนด้วย 
  10.  เป็นการสนับสนุนด้านการตลาดของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

-โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง / โรงเรียนในชุมชนห่างไกล และผู้ด้อยโอกาส  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  -ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
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4. ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการ 
 

 
  ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 

ล าดับ
ที ่

กิำกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมแบ่งปันผู้ด้อยโอกาส ตลอดปี
การศึกษา 

50,000 ครูมะลิวัลย์/ครูนิภา/ 
ครูอมรรัตน์/ครูจิดาภา/ ครู
ขวัญกมล/ครูกัญญาภรณ์/  
ครูณัฐกาญจน์ /ครูพรเทพ   

2. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
(งานชุมชนสัมพันธ์) 

ตลอดปี
การศึกษา 

50,000 ครูจิดาภา 
ครูขวัญกมล 

3. กิจกรรมสนับสนุนและบริการ
กิจกรรมทางสังคม 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

50,000 ครูจิดาภา 
 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณ   100,000  บาท 
7. สถานที่ด าเนินงาน  โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง,โรงเรียนที่ห่างไกล และผู้ด้อยโอกาส  
8. การประเมินผลโครงการ  
  

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
กิจกรรมแบ่งปันผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 

 -โรงเรียนมีกิจกรรมเพ่ือสังคม 
เป้าหมายของกิจกรรมได้รับการ
ช่วยเหลือตามสมควร 
-ผู้ปกครอง นักเรียน และครู มี
ส่วนร่วมในโครงการ 
 

สรุปกิจกรรม แบบสรุป 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าและน าเสนอโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ ครูจิดาภา และคณะ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ครูจิดาภา และคณะ 
3.ด าเนินงานตามหัวข้อดังนี้ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมสร้างความความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
5. ประเมินผลการบริหารจัดการของโรงเรียน 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน(งาน
ชุมชนสัมพันธ์) 

1. สถานศึกษามีระบบ  และ
กลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับชุมชน 
2.สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับชุมชน 
3. ผู้ปกครอง นักเรียน และครู มี
ส่วนร่วมในโครงการ 
4. โรงเรียนมีภาพลักษณ์ท่ีดี เกิด
ความศรัทธา และความสัมพันธ์
ต่อชุมชน 

สรุปกิจกรรม แบบสรุป
กิจกรรม 

กิจกรรมสนับสนุนและบริการ
กิจกรรมทางสังคม 

รายงานสรุป แบบรายงาน 

 
9. ผลที่คาดว่าำะได้รับ 

1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือ  ชุมชนเกิดความพอใจ  ศรัทธา  และเชื่อม่ันต่อสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีระบบ และกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับ ชุมชนในการ พัฒนา

การศึกษา 
  3.  โรงเรียนได้รับการสนับสนุน และการช่วยเหลือจากชุมชน ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต 
 4.  โรงเรียนได้เผยแพร่กิจกหรรม ผลการด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนให้สาธารณะชนได้รับทราบ 
 5.  โรงเรียนมภีาพลักษณ์ที่ดี  เกิดความสัมพันธ์ ความศรัทธา และความเข้าใจอันดีต่อกัน 
 6.  ชุมชนเกิดทัศนคติที่ดีกับโรงเรียน 
 7.  โรงเรียนได้แสดงออกถึง การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Citizen) อันจะมีผลให้โรงเรียนมี
ชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในวงกว้างยิ่งขึ้น 
 8.  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยย่อมเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมได้อีกทางหนึ่ง (Corporate Social Responsibility :CSR ) 
 9.  กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ (Brand) ของโรงเรียนด้วย 

10. ท าให้เป็นการสนับสนุนด้านการตลาดของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง 
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16.โครงการ                   ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ลักาณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง            
สนองยุทธึาสตร์    ข้อที่ 3  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที ่    5.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ให้มี 
      ส่วนร่วมในด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา   ประเด็นที่ 2, ประเด็นที่ 3   
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางจิดาภา   ชมภูแสน และคณะ 
 
1.หลักการและเหตุผล 
  การประชาสัมพันธ์ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งในสถาบันทุกสถาบัน ด าเนินการไป
พร้อมกับการจัดงานบริหารสถานศึกษา ซึ่งงานจะประสบความส าเร็จมากหรือน้อยนั้น สิ่งส าคัญ  คือ การได้รับ
การร่วมมือช่วยเหลือ  และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และ สถานศึกษาท าให้เกิดขึ้นได้โดยการสร้าง
ความศรัทธา  ความเชื่อมั่น  ความเข้าใจอันดีกับผู้ปกครอง และชุมชน  การจัดการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ  มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  หากสถานศึกษาสามารถด าเนินการตามที่กล่าวมา
นั้นสัมฤทธิ์ผล เกิดผลต่อสถานศึกษา หรือองค์กรนั้นๆ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง เป็นการพัฒนาตัว
นักเรียนอีกด้วยที่จะร่วมงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาตนเองไปอย่างดีเยี่ยมไปพร้อมๆกับสถานศึกษา ดังนั้น
การประชาสัมพันธ์จึงเป็นการพัฒนาสถานศึกษา และนักเรียนให้ก้าวหน้า เทียบทันกับยุคสมัยที่ก้าวหน้า ก้าว
ไกลไปทุกด้านสู่ยุคสากลที่ไร้พรหมแดน  
 
2. วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบ และกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับ ชุมชนใน 
               การพัฒนาการศึกษา 

 2. เพ่ือให้สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา 
               การศึกษา 
           3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้รับ 
               ทราบ 
 4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ผลการด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบ 
    
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ  
    3.1.1 สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อวิทยุ 
   3.1.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล-เฟซบุ๊ค-เว็บไซต์ฯลฯ) 
   3.1.3 ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ   
 3.2 เชิงคุณภาพ 

-โรงเรียนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนของ
สาธารณชน และเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
 

 
  ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 

ล าดับ
ที ่

กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
ชมรมผู้ปกครอง (PTA) 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูมะลิวัลย์/ครูนิภา/ 
ครูอมรรัตน์/ครูจิดาภา/ ครู
ขวัญกมล/ครูกัญญาภรณ์/  
ครูณัฐกาญจน์ /ครูพรเทพ   

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ  
เฟซบุ๊ค ,อีเมล,เว็บไซต์ สื่อ
สิ่งพิมพ์และป้ายประชาสัมพันธ์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูจิดาภา 
ครูขวัญกมล 

3. กิจกรรมประสานสมาคมโรงเรียน 
เอกชน และชุมชนสัมพันธ์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
ครูจิดาภา/ครูมะลิวัลย์/ครู
ขวัญกมล 

 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณ         330,000 บาท 
7. สถานที่ด าเนินงาน      โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  
 
8. การประเมินผลโครงการ  
  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็ำ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 

1. กิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนชมรม
ผู้ปกครองและครู 
(PTA) 

 ชมรมผู้ปกครองและครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
 
 
 

การสังเกต แบบสังเกต 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าและน าเสนอโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ ครูจิดาภา และคณะ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ครูจิดาภา และคณะ 
3.ด าเนินงานตามหัวข้อดังนี้ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมสร้างความความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
5. ประเมินผลการบริหารจัดการของโรงเรียน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็ำ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 

2. กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อ เฟซบุ๊ค ,อีเมล
,เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์
และป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายครอบคลุม
ผู้รับบริการอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ 
 

การสังเกต 
การบันทึก 

แบบสังเกต 
แบบบันทึก 

3. กิจกรรมประสาน
สมาคมโรงเรียน
เอกชน และชุมชน
สัมพันธ์ 

โรงเรียนและสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่มี
ส่วนร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง 

รายงาน/
สรุป 

แบบ
รายงาน/
สรุป 

 
 
9. ผลที่คาดว่าำะได้รับ 
 1. ท าให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือ  ชุมชนเกิดความพอใจ  ศรัทธา  และเชื่อม่ันต่อสถานศึกษา 

2. ท าให้สถานศึกษามีระบบ และกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับ ชุมชนในการ 
พัฒนาการศึกษา 

 3. ท าให้สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา 
การศึกษา 

4. ท าให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้รับ 
ทราบ 

5. ท าให้ได้เผยแพร่กิจกรรม ผลการด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนให้สาธารณะชนได้รับรู้ผ่านทางสื่อ 
ออนไลน์ ทันยุคทันเหตุการณ์ ทันสมัย ก้าวไกลสู้สากล 
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16. โครงการ          แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา นักเรียนชั้น  
มัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 

ลักาณะของโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่   2 สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที่ 2.4 เตรียมความพร้อมการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   ประเด็นที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการของผู้เรียน   ประเด็นย่อย 1.1.6 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวชลากร    แท่นงาม 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนให้มีหลักคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพ่ือนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔-6 เป็นกิจกรรมที่
จะช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาตนเอง ถึงความสนใจ ความต้องการ และความเหมาะสมในการเลือกคณะที่จะศึกษา
ต่อ การที่จะท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะดังกล่าว ต้องใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้เรียนเห็นแบบอย่างท่ีดี และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่หลากหลาย  
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  

วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ โดยการรับฟัง
ประสบการณ์ตรงจากอาชีพต่าง ๆ ที่หลากหลาย และสามารถเลือก
ศึกษาต่อในสาขาท่ีต้องการได้ 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
๑. กิจกรรมแนะแนวรวม ใน

ชั่วโมงแนะแนว  
 

1. ให้นักเรียนได้ทราบถึงเป้าหมายในการเรียนและการด ารงชีวิต 
2. ให้นักเรียนได้ทราบถึงความแตกต่างของอาชีพต่างๆ 

2. กิจกรรมแนะแนว โดยแยก
เป็นเชื้อชาติ  
 

๑.เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบถามข้อข้องใจต่างๆในภาษาที่ตนเอง
ถนัดเพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจน  

3. กิจกรรมแนะแนว จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ 

1. สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับข้อมูลโดยตรงจากสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ให้นักเรียนได้เปรียบเทียบการเรียนการสอน, คณะและภาควิชา 
และราคาค่าหน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาต่างๆจากเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันโดยตรง 

๔ กิจกรรมแนะแนวอาชีพจาก
วิทยากรภายในโรงเรียนและ
วิทยากรรับเชิญ 

1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การท างานของอาชีพต่างๆ ผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
นักเรียนสามารถซักถามค าถามที่สนใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆจาก
วิทยากรได้ 
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ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
5. กิจกรรมทัศนศึกษาด้าน

วิชาการ 
1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบกับสถานที่จริง และบรรยากาศการ
เรียนการสอนจริง 
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน
จากอาจารย์ผู้สอน 

6. กิจกรรม reunion 1. นักเรียนจะได้ฟังประสบการณ์การเรียนโดยตรงจากรุ่นพ่ี 
2. นักเรียนสามารถซักถามค าถามที่ต้องการทราบจากรุ่นพ่ีได้ 

๗. กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน
ชั้น ม.๖ 

1. ปลูกฝังนิสัยอดออมมัธยัสถ์ และความอดทนให้กับนักเรียน 
2. ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวางแผนการลงทุน การอดออมและการใช้
จ่าย 

๘. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1. เพ่ือทราบถึงทิศทางการศึกษาต่อของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. เพ่ือสร้างข้อตกลง และเงื่อนไขร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและ
โรงเรียน ในการดูแลนักเรียน 
3. เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ในการดูแลนักเรียนและการเรียน
ต่อในระดับอุดมศึกษา ระหว่าง ผู้ปกครอง-ผู้ปกครอง และ ผู้ปกครอง-
คุณครู 
4. เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 

9. กิจกรรมจัดฝึกงานตามความ
สนใจ 

1. เพื่อมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริง ตามสายงานที่สนใจ เพ่ือตรวจเช็ค
ตัวเองว่าสนใจหรือมีความถนัดในงานนั้นมากน้อยเพียงใด 
2. เพื่อปลูกฝังนิสัยการท างานร่วมกับคนอ่ืน 
3. เพื่อปลูกฝังนิสัยความอดทน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเห็นใจผู้อื่น 

๑๐. กิจกรรม Senior Fund 
Raising 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม ฝึก
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และการมีจิตสาธารณะ   
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน และฝึกแก้ปัญหาเรื่อง การ
บริหารงานทั่วไป 
๓.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน ฝึกบริหารและฝึกแก้ปัญหา 
เรื่องการประชาสัมพันธ์ 
๔.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน ฝึกบริหารและฝึกแก้ปัญหา 
เรื่องการเงิน 

 
๓.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

๑) กิจกรรม จ านวน 10 กิจกรรมในโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 ของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 

  2) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ๑๓๒ คน 
  ๓)  จ านวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ๑). ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม ร้อยละ  ๘๐  
  ๒) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรม ร้อยละ  ๘๐  



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนยุวฑตูศึกษาพัฒนา 91 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๑ น.ส.ชลากร   แท่นงาม 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๑    
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค.๖๑ – มี.ค. ๖๒   
๔. ประเมิน/วัดผล โครงการ พ.ค.๖๐ – มี.ค. ๖๑   
๕. สรุปโครงการ มี.ค. ๖๑   
 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม  
ล าดับ

ที ่
กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ๑. กิจกรรมแนะแนวรวม ในชั่วโมงแนะแนว 
-ส ารวจจ านวนชัว่โมงจากฝ่ายวิชาการ เพื่อ
น ามาวางแผนชั่วโมงเรียน 
-จัดเตรียม แปล เอกสาร 
-ด าเนินกิจกรรม 

๒๓-๒๗ เม.ย. 
๒๕๖๑ 
๗ พ.ค.-๓๑ ส.ค. 
๒๕๖๑ 
๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

๑,๐๐๐ 
บาท  

ครูชลากร 
ครูอรวรรณ 
  

2. ๒. กิจกรรมแนะแนว โดยแยกเป็นเชื้อชาติ 
-ส ารวจจ านวนชัว่โมงจากฝ่ายวิชาการ เพื่อ
น ามาวางแผนชั่วโมงเรียน 
-จัดเตรียม แปลเอกสาร 
-ติดต่อเพ่ือนัดวันและเวลา 
-ด าเนินกิจกรรม 

 
๒๓-๒๗ เม.ย. 
๒๕๖๑ 
๗ พ.ค.-๓๑ ม.ค. 
๒๕๖๒ 
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ 

๑,๐๐๐ 
บาท  

ครชูลากร/
T.Cecilia 
ครชูลากร/
T.Cecilia 
ครชูลากร/
T.Cecilia 

3. กิจกรรมแนะแนว จากสถาบันการศึกษาต่างๆ 
-ติดต่อเพ่ือนัดหมายสถาบันการศึกษาต่างๆ 
-น าเสนอกิจกรรม 
-ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปกิจกรรม 

๑-๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ 
๒๑-๒๕ พ.ค.๒๕๖๑ 
๗ พ.ค.-๓๑ ส.ค. 
๒๕๖๑ 
๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

๑,๐๐๐ 
บาท  

ครชูลากร 
ครณูิชมล 
  
 

4. 
 

กิจกรรมแนะแนวอาชีพจากวิทยากรภายใน
โรงเรียนและวิทยากรรับเชิญ 
วิทยากรภายในโรงเรียน 
-เช็คตารางเวลาและชื่อครูหรือบุคลากรภายใน
โรงเรียนที่มีคุณสมบัติเคยประกอบอาชีพต่างๆ 
ที่น่าสนใจกับฝ่ายวิชาการทุกระดับ 
-นัดหมายวันและเวลา กับฝ่ายวิชาการ 
-ด าเนินกิจกรรม 
วิทยากรรับเชิญ 
  -สอบถามข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับ
ผู้ปกครองหรือบุคคลที่รู้จักที่มีคุณสมบัติเคย
หรอืก าลังประกอบอาชีพต่างๆ ที่น่าสนใจ 

๑-๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ 
๒๑-๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑ 
๗ พ.ค.-๓๑ ม.ค. 
๒๕๖๒ 
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ 

๕,๐๐๐ 
บาท 

ครชูลากร 
ครอูรวรรณ 
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ล าดับ
ที ่

กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมา
ณ 

ผู้รับผิดชอบ 

   -สอบถามข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับ
ผู้ปกครองหรือบุคคลที่รู้จักที่มีคุณสมบัติเคย
หรือก าลังประกอบอาชีพต่างๆ ที่น่าสนใจ 
-ติดต่อสอบถามเพ่ือออกจดหมายเชิญ 
-นัดหมายวันและเวลา 
-ด าเนินการจัดกิจกรรม-ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปกิจกรรม 

    

5. กิจกรรมทัศนศึกษาด้านวิชาการ 
-นัดหมายสถาบันการศึกษาต่างๆ 
-ติดต่อเพ่ือนัดวันและเวลา 
-จัดท าจดหมายเพ่ือขอเข้าเยี่ยมชม 
-ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 

๑-๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ 
๒๑-๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑ 
๗ พ.ค.-๓๑ ม.ค. 
๒๕๖๒ 
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ 

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

ครูชลากร 

6. กิจกรรม reunion 
-ติดต่อเพ่ือนัดวันและเวลา 
-ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 

๑-๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ 
๒๑-๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑ 
๗ พ.ค.-๓๑ ม.ค. 
๒๕๖๒ 
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ 

๑,๐๐๐ 
บาท 

ครูชลากร 

7. กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียนชั้น ม.๖ 
-ประชุมชี้แจง แจ้งวัตถุประสงค์ 
-ด าเนินการจัดกิจกรรม 

๒๓-๒๗ เม.ย. 
๒๕๖๑ 
๗ พ.ค.-๓๑ ม.ค. 
๒๕๖๒ 
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ 

๑,๐๐๐ 
บาท 

ครูชลากร 

8. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
-จัดวันและเวลา 
-จัดท าจดหมายเพ่ือขอเชิญเข้าร่วมประชุม 
-ด าเนินการจัดกิจกรรม 

๒๓-๒๗ เม.ย.๒๕๖๑ 
๗ พ.ค.-๓๑ ส.ค. 
๒๕๖๑ 
๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

๕,๐๐๐ 
บาท 

ครูชลากร 

9. กิจกรรมจัดฝึกงานตามความสนใจ 
-ติดต่อฝ่ายต่างๆ ที่ต้องการรับนักศึกษาเข้า
ฝึกงาน 
-คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
-ด าเนินการจัดกิจกรรม 

๑-๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑ 
๔ มิ.ย.-๗ ก.ค. 
๒๕๖๑ 
๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

- ครูชลากร 

10. กิจกรรม Senior Fund Raising 
 -ประชุมชี้แจง แจ้งวัตถุประสงค์ 
-ด าเนินการจัดกิจกรรม 

๒๓-๒๗ เม.ย.25๖๑ 
๗ พ.ค.-๓๑ ม.ค. 
๒๕๖๒ 
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ 

-  
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5. ระยะเวลาด าเนินการ   ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑- มีนาคม ๒๕๖๒ 
6. งบประมาณการ   30,000 บาท 
7. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
8.  การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็จ ระดับโครงการ  ( KPI)  
 ความส าเร็จของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘0 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็ำระดับกิำกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. กิจกรรมแนะแนวรวม 
ในชั่วโมงแนะแนว 

1.นักเรียนร้อยละ ๘๐เข้าใจและได้ทราบถึง
เป้าหมายในการเรียนและการด ารงชีวิต 
2.นักเรียนร้อยละ ๘๐เข้าใจและได้ทราบถึง
ความแตกต่างของอาชีพต่างๆ  

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบ
สัมภาษณ์ 
3.แบบสังเกต 

2. กิจกรรมแนะแนว 
โดยแยกเป็นเชื้อชาติ 
 

1.นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้    สอบถามข้อข้อง
ใจต่างๆในภาษาที่ตนเองถนัดเพ่ือความเข้าใจ
ที่ชัดเจน  

สังเกต ๑.แบบสังเกต 

3. กิจกรรมแนะแนว 
จากสถาบันการศึกษา
ต่างๆ 
 

1.นักเรียนร้อยละ ๘๐ได้รับข้อมูลโดยตรง
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และนักเรียน
ได้เปรียบเทียบการเรียนการสอน, คณะและ
ภาควิชา และราคาค่าหน่วยกิต จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆจากเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันโดยตรง 
 

สอบถาม 1.แบบสอบถาม 
 

4. กิจกรรมแนะแนว
อาชีพจากวิทยากร
ภายในโรงเรียนและ
วิทยากรรับเชิญ 

1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ได้เรียนรู้การท างาน
ของอาชีพต่างๆ ผ่านประสบการณ์ตรงจาก
วิทยากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

สอบถาม 1.แบบสอบถาม 
 

5. กิจกรรมทัศนศึกษา
ด้านวิชาการ 

1.นักเรียนร้อยละ ๘๐ได้พบกับสถานที่จริง 
และบรรยากาศการเรียนการสอนจริง และ
นักเรียนได้ซักถามเก่ียวกับหลักสูตรการเรียน
การสอนจากอาจารย์ผู้สอน  

สอบถาม 1.แบบสอบถาม 
 

6. กิจกรรม reunion 1.นักเรียนร้อยละ ๘๐ได้ฟังประสบการณ์การ
เรียนโดยตรงจากรุ่นพี่นักเรียนและซักถาม
ค าถามที่ต้องการทราบจากรุ่นพ่ีได้ 

สอบถาม 1.แบบสอบถาม 
 

7. กิจกรรมออมทรัพย์
นักเรียนชั้น ม.๖ 

1.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีนิสัยอดออมมัธยัสถ์ 
และอดทน  
2.นักเรียนร้อยละ ๘๐รู้จักวางแผนการลงทุน 
การอดออมและการใช้จ่าย 

สังเกต ๑.แบบสังเกต 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
8. กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 

1.ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ ทราบถึงทิศทาง
การศึกษาต่อของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2.ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ เข้าใจในข้อตกลง 
และเงื่อนไขระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน 
ในการดูแลนักเรียน 
3.ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ มีความสัมพันธ์อันดี 
กับโรงเรียน 

สอบถาม 1.แบบสอบถาม 
 

9. กิจกรรมจัดฝึกงาน
ตามความสนใจ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้มีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริง ตามสายงานที่สนใจ และทราบ
ตนเองว่าสนใจหรือมีความถนัดในงานนั้นมาก
น้อยเพียงใด 
2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักมีความอดทน 
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเห็นใจผู้อ่ืน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

10 . กิ จ ก ร รม  Senior 
Fund Raising 

1.นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือฝึก
การท างานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม และการมีจิตสาธารณะ   
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน 
และฝึกแก้ปัญหาเรื่อง การบริหารงานทั่วไป 
๓.นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน 
ฝึกบริหารและฝึกแก้ปัญหา เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์  
๔.นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน 
ฝึกบริหารและฝึกแก้ปัญหา เรื่องการเงิน 

สังเกต แบบสังเกต 

 
  
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
 1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และทราบถึงเป้าหมายในการเรียน 

2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพสุจริต พร้อมทั้งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมี  
ความสุขในสังคม และสามารถปรับตัวในการกล้าคิด กล้าท า กล้าน า และกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม 
 ๓. นักเรียนได้เรียนรู้ในการอดออมมัธยัสถ์ และมีความอดทน 
 ๔. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
 ๕. ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับดีกับโรงเรียน 
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17. โครงการ      ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน 
ลักาณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์    ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที่      1.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นกระบวนการประชาธิปไตยและ 

ตระหนักถึงคุณค่า ความเป็นชาติไทย ยอมรับวัฒนธรรมที่ 
หลากหลายสามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
1.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา เสียสละอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม  
พัฒนาสู่ความเป็นผู้น า กล้าแสดงออกและคิดสร้างสรรค์    

สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน      มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
      ประเด็นที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ประเด็นย่อย 1.1.2,1.1.6   
      ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     ประเด็นย่อย 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 ,1.2.4   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ๑.นางสาวชลากร แท่นงาม 
     ๒.นางอรวรรณ เมธาธนพูล 
     ๓.นางณิชมล อุ่นดอนตอง 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนให้มีหลักคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
การจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การที่จะท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะดังกล่าว ต้องใช้
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดี ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่
หลากหลาย ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม การมีจิตสาธารณะ การเป็นผู้ให้ และเป็นผู้รับอย่างถูกต้อง 
พร้อมทั้งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และสามารถปรับตัวในการกล้าคิด กล้าท า กล้าน า 
กล้าแสดงออก ในทางที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถน ามาพัฒนาตนเองและผู้ อ่ืนได้ จึงได้จัดโครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียนขึ้น   
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดย

การปฏิบัติจริง 
2. เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม ในกลุ่ม
คณะกรรมการนักเรียน และได้ท างานร่วมกับครูและนักเรียน ฝึกการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการมีจิตสาธารณะ 

ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
๑. กิจกรรมเลือกตั้ง

ประธานนักเรียน 
และคณะกรรมการ
สภานักเรียน 

๑.เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดย
การปฏิบัติจริง 
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ                                                      
๓.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ในสังคม 
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ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
๒. กิจกรรม Retreat 

  
๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน และฝึกแก้ปัญหาเพ่ือสร้างความสามัคคี
ให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ        
๒.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ในสังคม  

๓. กิจกรรม Spirit 
week 
 

๑.เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกันตั้งแต่ระดับชั้น ป.๕-ม.๖ 
๒.เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

๔. กิจกรรม Teacher 
and Staff’s 
Appreciation Day 
 

๑.เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคุณครูและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ของ
โรงเรียน 
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความส าคัญและ ความสัมพันธ์กันในบทบาทและ
อาชีพต่างๆ ในสังคมและชุมชน 

๕. กิจกรรม Valentine 
Secret 

๑.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน และฝึกแก้ปัญหา 
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้น ป.๕-ม.๖ 

๖. กิจกรรม งาน 
Social 
 

๑.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน และฝึกแก้ปัญหาเรื่อง การบริหารงาน
ทั่วไป 
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน ฝึกบริหารและฝึกแก้ปัญหา เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ 
๓.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน ฝึกบริหารและฝึกแก้ปัญหา เรื่องการเงิน 
๔. เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้ฝึกติดต่อและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต่างๆ กับองค์
หรือบริษัทภายนอกโรงเรียน 

๗. กิจกรรม ประชุม
ประจ าสัปดาห์ 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดย
การปฏิบัติจริง 
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และการมีจิตสาธารณะ                                                       
๓.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ในสังคม  

๘. กิจกรรม English 
Day Camp 
 

๑.เพ่ือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ   
๒.เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการแบ่งปัน เกิดประโยชน์กับชุมชน
ต่างๆ                                                                
 ๓.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ในสังคม 

๙. กิจกรรม Year 
Book 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ   
๒.เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยี และทักษะ
ทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเกาหลี และ ภาษาจีน 
๓.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ในสังคม 
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ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
๑๐. กิจกรรม Student 

Council Fund 
Raising 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ   
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน และฝึกแก้ปัญหาเรื่อง การบริหารงาน
ทั่วไป 
๓.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน ฝึกบริหารและฝึกแก้ปัญหา เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ 
๔.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน ฝึกบริหารและฝึกแก้ปัญหา เรื่องการเงิน 

11 กิจกรรม Social 
Service 

1. ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์กันระหว่างโรงเรียนและชุมชน และการมี
จิตสาธารณะ 
2. ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม และปฏิบัติตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
    ๑) กิจกรรม จ านวน ๑๐ กิจกรรมในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียนของ 
   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
    2) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมหลัก ๑๕ คน 

๓) จ านวนนักเรียน ครูบุคลากรผู้ปกครองและอ่ืนๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๕๐๐-๗๐๐ 
คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
   ๑). ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม ร้อยละ  ๙๐  
           ๒) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ อ่ืนๆ ที่เข้าร่วม 
   กิจกรรม ที่มีต่อกิจกรรม ร้อยละ  ๙๐  
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๑ น.ส.ชลากร   แท่นงาม 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๑    
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค.๖๑ – มี.ค. ๖๒   
๔. ประเมิน/วัดผล โครงการ พ.ค.๖๐ – มี.ค. ๖๑   
๕. สรุปโครงการ มี.ค. ๖๑   
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ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม  
ล าดับ

ที ่
กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และ
คณะกรรมการสภานักเรียน 
-ก าหนดต าแหน่ง จ านวน คุณสมบัติและ
ระดับชั้นของนักเรียนที่เข้าร่วม
คณะกรรมการสภานักเรียน นอกจากเหนือ
ไปจากต าแหน่งประธานนักเรียน ที่ได้เลือก
ไว้จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
-ขอจดหมายรับรองพฤติกรรมและรับรอง
การเรียนจากคุณครูประจ าชั้น 
-ขอจดหมายอนุญาตจาก  
ผู้ปกครองของนักเรียน กรณีต้องร่วม
กิจกรรมนอกเวลาเรียน หรือ นอกสถานที่ 
-เมื่อคัดเลือกนักเรียนได้แล้วให้ประกาศ
แต่งตั้งต่อไป 

๗-๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ 
๑๔-๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ 
๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 
 

๑,๐๐๐ ครูชลากร 
ครูอรวรรณ 
T.Matthew 

๒. กิจกรรม Retreat 
-ก าหนด วัน-เวลา-สถานที่ 
-จองสถานท่ี 
-ครูที่ปรึกษา และประธานนักเรียน ร่วมกัน 
วางแผนและจัดเตรียมกิจกรรมสารสัมพันธ์ 
เพ่ือให้คณะกรรมการนักเรียนให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์การด าเนินงานตลอดปี 
การศึกษา 2561 
-ตั้งเบิกค่าใช้จ่าย 
-ท าจดหมายขออนุญาตผู้ปกครอง 
-ด าเนินการจัดกิจกรรม 

 ๗-๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ 
๒๑-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ 
๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 
 

๓๐,๐๐๐ ครูชลากร 
ครูอรวรรณ 
ครูณิชมน 
T.Matthew 
T.Will 

๓. กิจกรรม Spirit week 
-ท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ติดรอบอาคาร
มัธยมต้นและมัธยมปลาย 
-ประชาสัมพันธ์หน้าแถวเป็นเวลา ๒ 
อาทิตย์ 
-ตั้งเบิกค่าของรางวัล 
-คณะกรรมการนักเรียนจัดเวรเพื่อไปนับ
จ านวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในแต่ละห้อง 
-เทียบเป็นร้อยละในแต่ละห้อง เพื่อหาห้อง
ที่มีค่าร้อยละสูงที่สุด 
-ประกาศผล 
-แจกรางวัล 

๒-๖ ก.ค. ๒๕๖๑ 
๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 
 

๗,๕๐๐ ครูชลากร 
ครูอรวรรณ 
ครูณิชมน 
T.Matthew 
T.Will 
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ล าดับ
ที ่

กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔. กิจกรรม Teacher and Staff’s 
Appreciation Day 
ก าหนดกลุ่มพนักงานที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 
-แจ้ง วัน-เวลา-สถานที่ ต่อพนักงานที่
ก าหนด 
-ตั้งเบิกค่าใช้จ่าย 
-จัดซื้อของขวัญ 
-ด าเนินการจัดกิจกรรม 

 ๖-๑๐ ส.ค. ๒๕๖๑ 
๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 
 

๕,๐๐๐ ครูชลากร 
ครูอรวรรณ 
ครูณิชมน 
T.Matthew 
T.Will 

๕. กิจกรรม Valentine Secret 
-ประชุมจัดรูปแบบ และ ราคาของกิจกรรม 
-ท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ติดรอบอาคาร
มัธยมต้นและมัธยมปลาย 
-ประชาสัมพันธ์หน้าแถวเป็นเวลา ๒ 
อาทิตย์ 
-รับรายการสั่งซื้อ 
-จัดซื้อของตามรายการสั่งซื้อ 
-ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 

 ๑๑-๑๔ ก.พ. 
๒๕๖๒ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ 
 

- ครูชลากร 
ครูอรวรรณ 
ครูณิชมน 
T.Matthew 
T.Will 

๖. กิจกรรม งาน Social 
-ประชุมตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  -ระดับชั้นนักเรียนที่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรม 
  -สถานที่ที่จัดงาน 
  -ธีมของงาน การจัดท าโปสเตอร์และบัตร
ตามธีมงาน 
  -ราคาบัตร 
  -ระยะเวลาในการจ าหน่ายบัตร 
  -ของตกแต่งตามธีมงาน 
-แบ่งงานตามความถนัดและก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการจนแล้วเสร็จ 
-ท าจดหมายแจ้งผู้ปกครอง 
-ตั้งเบิกค่าใช้จ่าย 
-ด าเนินการจัดกิจกรรม 

 ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๒ 
 

๘๐,๐๐๐ ครูชลากร 
ครูอรวรรณ 
ครูณิชมน 
T.Matthew 
T.Will 

๗. กิจกรรม ประชุมประจ าสัปดาห์ 
-ก าหนดวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดประชุม 
-ก าหนดหัวข้อในการประชุม 
-ตั้งเบิกค่าใช้จ่าย 
-ด าเนินการจัดกิจกรรม 

๒๑ พ.ค.-๓๑ ม.ค. 
๒๕๖๒ 
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ 
 

๑๐,๐๐๐  
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ล าดับ
ที ่

กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๘. กิจกรรม English Day Camp 
-ก าหนดวัน-เวลา-สถานที่ ในการจัดแคมป์ 
-ก าหนดกิจกรรม 
-แบ่งงาน 
-จัดเตรียมอุปกรณ์ตามกิจกรรม 
-ตั้งเบิกค่าใช้จ่าย 
-ด าเนินการจัดกิจกรรม 

  
 
 

๑๐,๐๐๐ ครูชลากร 
ครูอรวรรณ 
ครูณิชมน 
T.Matthew 
T.Will 

๙. 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม Year Book 
-จัดตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพ่ือจัดท า
กิจกรรม โดยแต่งตั้งครูที่ปรึกษาเพ่ิมเติม
ตามความสามารถพิเศษที่ต้องการ 
-วางแผนการท างาน 
-จัดเก็บข้อมูล 
-หาสปอนเซอร์  
-ติดต่อโรงพิมพ์ 
-ตรวจสอบงานอักษร 
-จัดส่งโรงพิมพ์ 
-ติดตามงาน 

 ๑-๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ 
๑๑ มิ.ย. ๖๑-๓๑ 
ม.ค. ๖๒ 
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

T.Matthew 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. กิจกรรม Student Council Fund 
Raising 
-จัดกลุ่มเพ่ือการขาย 
-ก าหนดวัน-เวลา-สถานที่ 
-ด าเนินการจัดกิจกรรม 

 ๑-๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ 
๑๑ มิ.ย. ๖๑ 
-๓๑ ม.ค. ๖๒ 
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ 
 

- ครูชลากร 
ครูอรวรรณ 
ครูณิชมน 
T.Matthew 
T.Will 

11. กิจกรรม Social Service 
- ติดต่อเจ้าของสถานที่ ตามวันที่ ๆ 
ก าหนด 
- ท าจดหมายติดต่อเจ้าของสถานที่ 
- ตั้งเบิกค่าใช้จ่าย 
- ท าจดหมายขออนุญาตผู้ปกครอง 
- ด าเนินการจัดกิจกรรม 

 11-15 มิ.ย. 
2561 
ครั้งที่ 1   
16 มิ.ย. 2561 
ครั้งที่ 2    
2 ก.ย. 2561 
ครั้งที่ 3    
12 ม.ค 2562 
31 มี.ค 2562   

๕,๐๐๐ ครูชลากร 
ครูอรวรรณ 
ครูณิชมน 
T.Matthew 
T.Will 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑- มีนาคม ๒๕๖๒ 
6. งบประมาณการ                  125,000 บาท  
7. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
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8.  การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็ำ ระดับโครงการ  ( KPI)  
 ความส าเร็จของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 
   

ตัวช้ีวัดความส าเร็ำระดับกิำกรรม 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 

 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน และ
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติ
จริง 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
การมีจิตสาธารณะ                                                      
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม 

  แบบสังเกต 

 กิจกรรม Retreat 
 

๑. นักเรยีนร้อยละ ๙๐ ได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน 
และฝึกแก้ปัญหาเพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น
ในหมู่คณะ        
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม 

  แบบสัมภาษณ์ 

กิจกรรม Spirit week 
 

๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน
ตั้งแต่ระดับชั้น ป.๕-ม.๖และเกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

 แบบสังเกต 

กิจกรรม Teacher and 
Staff’s Appreciation 
Day 
 

๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้เรียนรู้ถึงวิธีการแสดง
ความกตัญญูต่อคุณครูและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ของ
โรงเรียน 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้เรียนรู้ถึงความส าคัญ
และ ความสัมพันธ์กันในบทบาทและอาชีพต่างๆ 
ในสังคมและชุมชน 

 แบบสังเกต 

กิจกรรม Valentine 
Secret 
 

๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน และ
ฝึกแก้ปัญหา 
๒.นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๕-ม.๖ร้อยละ ๙๐ 
ได้ร่วมท ากิจกรรม 

 แบบสังเกต 

กิจกรรม งาน Social 
 

๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน และ
ฝึกแก้ปัญหาเรื่อง การบริหารงานทั่วไป การ
ประชาสัมพันธ์และการเงิน 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ได้ฝึกติดต่อและ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต่างๆ กับองค์หรือ
บริษัทภายนอกโรงเรียน 

 แบบสังเกต 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรม ประชุมประจ า
สัปดาห์ 

 1.นักเรียนร้อยละ ๙๐ เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติ
จริง 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
การมีจิตสาธารณะ                                   
 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม 

 แบบสังเกต 

กิจกรรม English Day 
Camp 
 

๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
การมีจิตสาธารณะ   
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การแบ่งปัน เกิดประโยชน์กับชุมชนต่างๆ                                                                
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใน 
สังคม 

 แบบสังเกต 

กิจกรรม Year Book 
 

1.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
การมีจิตสาธารณะ   
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้ฝึกฝนการใช้ทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยี และทางด้าน  

 แบบสังเกต 

 ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
ภาษาเกาหลี และ ภาษาจีน 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม 

  

กิจกรรม Student 
Council Fund Raising 

1.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
การมีจิตสาธารณะ   
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้ฝึกคิด ฝึกวางแผน และ
ฝึกแก้ปัญหาเรื่อง การบริหารงานทั่วไป การ
ประชาสัมพันธ์และการเงิน 
 
 

 แบบสังเกต 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรม Social 
Service 

1. นักเรียนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์
กันระหว่างโรงเรียนและชุมชน และการมีจิต
สาธารณะ  
2. นักเรียนร้อยละ 90 ได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม และได้ปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

  

 
 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 

1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติจริง 
2. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม ในกลุ่มคณะกรรมการนักเรียน และได้

ท างานร่วมกับครูและนักเรียน ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการมี
จิตสาธารณะ 
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18. โครงการ             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักาณะของโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่           1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที่       1.3 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยยึดหลัก 
      คุณธรรมน าความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 

1.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นกระบวนการ 
ประชาธิปไตยและตระหนักถึงคุณค่า ความเป็นชาติไทย 
ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถด ารงตนใน 

      สังคมได้อย่างมีความสุข 
1.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา เสียสละอุทิศตนเพื่อ 
ส่วนรวม พัฒนาสู่ความเป็นผู้น า กล้าแสดงออกและคิด
สร้างสรรค์    

มาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                ประเด็นย่อย 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 ,1.2.4, 1.2.5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางกัญญาภรณ์ จอห์นสัน 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษา  โดยเน้นผู้เรียนให้มีหลักคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ การจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การที่จะท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะดังกล่าว
ต้องใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดี  ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงที่หลากหลาย  ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม การมีจิตสาธารณะ การเป็นผู้ให้ และผู้รับอย่าง
ถูกต้อง พร้อมทั้งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และสามารถปรับตัวในการกล้าคิด กล้าท า 
กล้าน า กล้าแสดงออก ในทางท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถน ามาพัฒนาตนเองและผู้อ่ืนได้   
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์โครงการ 

1.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของผู้เรียน  
2.เพ่ือให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
 ๑ กิจกรรมวันไหว้ครู 

 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและรับรู้ถึงความส าคัญของพิธีไหว้ครู 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีค่านิยมการแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีและการ
เป็นนักเรียนที่ดี 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครู 
๔. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้สึกร าลึกในพระคุณครู 
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ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
 ๒ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

 
  

๑. เพ่ือจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกท่ีควร  

๓ กิจกรรมวันลอยกระทง 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ไทย 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 ๔ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบวินัย, เสริมสร้างคุณธรรม  
ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี เป็นต้นแบบในการท ากิจกรรม
สร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง  
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ด าเนินกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม  
เกิดความมุ่งม่ันพัฒนาตนเอง เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม อีกท้ังเป็น
การส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่นมากยิ่งขึ้น 

 ๕ กิจกรรมวันสงกรานต์ ๑. เพ่ือส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น
และของไทย 
๒. เพ่ือปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๓. เพ่ือสร้างความสามัคคี สนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน 
๔. เพ่ือท านุบ ารุงพระศาสนา 
 

 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
     ๑) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 100 % 
     ๒) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญๆทุกกิจกรรม 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
      ๑) นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
      ๒) นักเรียนมีทักษะในการจัดการ  การท างาน  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 
       ๓) นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
      ๔) นักเรียนมีจิตส านึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
      ๕) นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขได้ด้วยกิจกรรม 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๑ นางกัญญาภรณ์ จอห์นสัน 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๑    
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค.๖๑ – มี.ค. ๖๒   
๔. ประเมิน/วัดผล โครงการ พ.ค.๖๐ – มี.ค. ๖๑   
๕. สรุปโครงการ มี.ค. ๖๑   
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ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม  
ล าดับ

ที ่
กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมวันไหว้ครู 
- ประชุมร่วมกับครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
เพ่ือจัดเตรียมขั้นตอนการท ากิจกรรม 
- แจกแจงหน้าที่ให้แก่ครูและนักเรียน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
- จัดเวลาให้นักเรียนเพื่อซ้อมการจัดแถว
และการท าพิธีไหว้ครูที่ถูกต้อง 
- จัดกิจกรรม 

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๑ 
7 มิ.ย., ๑๔ มิ.ย. 
๒๕๖๒ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ 

50,000 ครูศิรินภา ค าจีนา 
ครูสุทธิกานต์  
การินทร์ 

2. กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 
-จัดประชุมปรึกษาร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 
-แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่
กิจกรรมตามความเหมาะสม 
-ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ   
-ด าเนินการตามโครงการโครงการวันแม่
แห่งชาติ 

๒๓-๓๐ ก.ค. 
๒๕๖๑ 
๑ ส.ค.-๑๒ ส.ค. 
๒๕๖๑ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ 

50,000 ครูนฤมล แสนค าวินิจ 
ครูมนธิรา ปรมสันติ 
 

3. ๓.กิจกรรม วันลอยกระทง 
จัดประชุมปรึกษาร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 
- ก าหนดวัน เวลา 
- ตั้งเบิกงบประมาณ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรม 

 
๑-๕พ.ย. ๒๕๖๑ 
๑๒-๑๓ พ.ย. 
๒๕๖๑ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ 

๒0,๐๐๐ ครูศุภรดา อินตะจักร 
ครูสุขฤทัย ธิตุ้ย  
ครภููวดล กลิ่นหอม 

4. 
 
 
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
-ท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
- ก าหนดวัน เวลา 
- ตั้งเบิกงบประมาณ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรม 

๑-๑๕ ธ.ค. 
๒๕๖๑ 
๒-๑๑ ก.ค. 
๒๕๖๒ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ 

30,000 ครูนลินรัตน์ ยืนยง 
ครูชุลากร แท่นงาม 

5. กิจกรรมวันสงกรานต์ 
-ประชุมชี้แจงโครงการต่อผู้เกี่ยวข้องและ
มอบหมายงาน 
- ตั้งเบิกงบประมาณ 
-จัดเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่ 
 -ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 -ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 -ประเมินกิจกรรม/สรุปกิจกรรม/รายงาน
ผลการด าเนินกิจกรรม 

๒๕-๒๙ ม.ค. 
๒๕๖๒ 
๑-๕ เม.ย. 
๒๕๖๒ 
หลังจากงานเสร็จ
สิ้น 

3 ,     



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนยุวฑตูศึกษาพัฒนา 107 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 
 
6. งบประมาณการ    ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
 
7. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
8.  การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็ำ ระดับโครงการ  ( KPI) 
ความส าเร็จของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 8๐ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับกิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ            
ประเมินความส าเร็ำ 

กิจกรรมวันไหว้ครู 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนและและครูเขา้ร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๒. นักเรียนและครูที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในกับการ
จัดงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. นักศึกษาได้แสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อครู-อาจารย์  
๔. นักศึกษาได้เข้าใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดี
งาม และถูกต้อง  
 

สรุปกิจกรรม 
สังเกต 
ประเมิน 

แบบรายงาน 
แบบสังเกต 
แบบประเมิน  

กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 
  
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รู้จักพระ
ราชกรณียกิจและระลึกถึงพระมหา 
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 
๒.นักเรียนได้แสดงออถึงความ
เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 

สรุปกิจกรรม 
สังเกต 
ประเมิน 

แบบรายงาน 
แบบสังเกต 
แบบประเมิน  

กิจกรรมวันลอย
กระทง 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้สืบสาน
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาไทย 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เห็นคุณค่า
ของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

สรุปกิจกรรม 
สังเกต 
ประเมิน 

แบบรายงาน 
แบบสังเกต 
แบบประเมิน  
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ            
ประเมินความส าเร็ำ 

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

๑. เด็กนักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ตระหนักถึงการมีระเบียบวินัยและ
การมีคุณธรรม  
๒. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี เป็นต้นแบบ
ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
อย่างต่อเนื่อง  
๓. เด็กนักเรียนร้อย ๘๐ และ
เยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้อง ด าเนินกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนร่วม  
๔. นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นพัฒนา
ตนเอง เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม อีกท้ังเป็นการส่งเสริม
สถาบันครอบครัวให้มีความรัก 
ความอบอุ่นมากยิ่งข้ึน 

สรุปกิจกรรม 
สังเกต 
ประเมิน 

แบบรายงาน 
แบบสังเกต 
แบบประเมิน  

กิจกรรมวันสงกรานต์ ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดี
งามของท้องถิ่นและของไทย 
๒. นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ
ความหมายของค าว่าความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๓. นักเรียนมีความสามัคคีและมี
ความสนุกสนานรื่นเริง 
๔. นักเรียนมีความเข้าใจในการ
ท านุบ ารุงพระศาสนา 

สรุปกิจกรรม 
สังเกต 
ประเมิน 

แบบรายงาน 
แบบสังเกต 
แบบประเมิน  

 
 
๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
     ๑.นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
     2. นักเรียนทุกคนสามารถผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
     4. นักเรียนสามารถปรับตัว และกล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าแสดงออก ในทางที่เหมาะสม 
     5. นักเรียนได้เรียนรู้ พร้อมมีส่วนร่วมในกิจกรรมและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
     และในอนาคตได้ 
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1๙. โครงการ            คัดแยกขยะ 
ลักาณะของโครงการ   โครงการใหม่ 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที ่         1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที ่  1.3 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยยึดหลักคุณธรรมน า

ความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคุณค่า ความเป็น
ชาติไทย ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถด ารงตนในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
1.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา เสียสละอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม
พัฒนาสู่ความเป็นผู้น า กล้าแสดงออกและคิดสร้างสรรค์    

มาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน 
     ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               ประเด็นย่อย 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 ,1.2.4, 1.2.5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกัญญาภรณ์ จอห์นสัน 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะเพ่ือให้นักเรียนได้
เข้าใจถึงปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาของโรงเรียน สาเหตุเนื่องมานักเรียนมีจ านวนมากขึ้น ขยะก็เพ่ิมขึ้น 
สถานประกอบการเรียนต่างๆมีมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ขยะ ย่อมมีจ านวนมากขึ้นตามไป
ด้วย จนกระทั่งการก าจัดขยะไม่สมดุลกับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนขยะ ในแต่ละวันจะมีขยะเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน
นับร้อยล้านตัน แต่เราสามารถก าจัดขยะได้เพียงวันละไม่กี่สิบล้านตันเท่านั้น จึงมีขยะที่เหลือตกค้างรอการ
ก าจัดอยู่เป็นจ านวนมาก แม้รัฐบาลจะมีพ้ืนที่ที่จัดไว้เพ่ือรองรับขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้านทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหาขยะ 
ถึงแม้ว่าในปีหนึ่งๆ ประเทศจะต้องเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากไปกับการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านขยะ 
แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากรัฐบาลยังมีการบริหารการจัดการขยะยังไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบ
กับประชาชนในประเทศเองก็ยังขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้
เกี่ยวกับการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ เพราะพอได้ยินค าว่า “ ขยะ ” หลายๆ คนก็ไม่สนใจ ละเลยและไม่เห็น
คุณค่า ทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากน ามาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ได้ และยังสามารถน า
กลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงิน
งบประมาณแผ่นดินได้เป็นจ านวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะก็จะจ านวนลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม 
ต่อนักเรียน และต่อชุมชนต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

๑. เพ่ือปลูกจิตส านึกและให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
๒. เพ่ือให้ความรู้เรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
๓. เพ่ือให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ 
๔. เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม 
๕. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การปฏิบัติตนเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้ 
๖. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
๗. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนรู้จักการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการท างาน 
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๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

     ๑) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 100 % 
     ๒) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและปลูกจิตส านึกท่ีดีแก่นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
     ๑) เพ่ือนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีพัฒนาการด้านคุณธรรมและจริยธรรมมี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ๒) เพ่ือให้โรงเรียนมีความสะอาด บรรยากาศสดชื่น รักษาสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

   ๓) นักเรียนมีจิตส านึก จิตอาสา และเพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการลดปริมาณขยะของ
โรงเรียนและชุมชน 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. โครงการคัดแยกขยะ 
-น าเสนอโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
-- ประชุมร่วมกับครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อจัดเตรียมข้ันตอนการท า
กิจกรรม 
- แจกแจงหน้าที่ให้แก่ครูและนักเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ครูประจ าชั้นจัดมุมวางถังคัดแยกขยะ
ในห้องเรียนเป็นขยะ ทั่วไปขวดพลาสติก
กระดาษส่วนขยะเศษอาหารนั้นทาง 
โรงเรียนมีมาตรการห้ามน าขึ้นชั้นเรียน
อยู่แล้วเพ่ือให้เวร ประจ าวันน าไปไว้ในที่
จัดเก็บของโรงเรียน  
- ครูในโรงเรียนจัดการเรียนการสอน
บูรณาการเกี่ยวกับการคัด แยกขยะเน้น
ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใช้เหตุผล
ในการ แยกประเภทขยะที่น ากลับมาใช้
ใหม่เปลี่ยนเป็นเงินทุนและรู้วิธี จัดการ
ขยะทั่วไปที่มีประสิทธิภาพ 
-สรุปกิจกรรม 

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๑ 
ตลอดปีการศึกษา   

20,000 น.ส.อัญชลี กิจสุรัตน ์
น.ส.ทัศนันท์ มากมงคล 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณการ   ๒๐,๐๐๐  บาท 
7. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
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8.  การประเมินผลโครงการ 
 

เป้าหมาย เงื่อนไขความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

โครงการ 
คัดแยกขยะ 
 
 
 
 
 

๑. นักเรียนและและครูเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐  
๒. นักเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในกับการจัดงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. นักเรียนมีจิตส านึกและให้ความรู้กับนักเรียนใน
เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
๓. นักเรียนเข้าใจและสามารถก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
๔. นักเรียนสามรถรีไซเคิลขยะได้อย่างถูกต้อง 
๕. นักเรียนตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจาก
ขยะต่อสิ่งแวดล้อม 
๖. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ตนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้อย่างทุกต้อง 
๗. นักเรียนน าความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
๘. นักเรียนทุกคนรู้จักการท างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบและรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
การท างาน 
 

สรุปกิจกรรม 
สังเกต 
ประเมิน
โครงการ 

แบบสังเกต  
แบบประเมิน 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีจิตส านึกในเรื่องการคัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้อย่าง 
ถูกต้อง 
      ๒. นักเรียนมีความรู้เรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
      ๓. นักเรียนมีความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะและสามารถน าขยะมารีไซเคิลได้ 

 ๔. นักเรียนรับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบอกแนวทางการปฏิบัติเพ่ือ 
แก้ไขปัญหาได้ 

๕. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ท าโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความ 
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 
      ๖. นักเรียนใช้ความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๗. นักเรียนสามารถท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ 
ท างานได้ 
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๒๐. โครงการ            ทัศนศึกษา 
ลักาณะของโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ที่           ๑ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
       ๓ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่   1.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร มี

ความสามารถในการอ่านการสื่อสาร 
1.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา เสียสละอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม 
พัฒนาสู่ความเป็นผู้น า กล้าแสดงออกและคิดสร้างสรรค์ 
๓.๗ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานที่    

มาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                ประเด็นย่อย 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 ,1.2.4, 1.2.5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางกัญญาภรณ์ จอห์นสัน 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได ้
เรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนและสนองความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้นการจัดทัศนศึกษาส าหรับ
นักเรียนก็เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากภายในท้องถิ่นของตนเองแล้ว นักเรียนควร
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่อยู่ภายนอกท้องถิ่นของตนเอง โรงเรียนยุวฑูต
ศึกษาพัฒนาจึงจัดท าโครงการทัศนศึกษาขึ้น เพ่ือเน้นกระบวนการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
    1. ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพ่ิมเติมจากสิ่งที่พบเห็นด้วยการบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมท าให้ได้ 
ประสบการณ์ตรง 
      2. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
      3. ผู้เรียนวางตัวเหมาะสมเมื่ออยู่นอกสถานที่ 
       4. ผู้เรียนพัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต  
       5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  

๓.  เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
      ๑) นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทุกคน  
                   
           ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๑) ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
๒) ผู้เรียนน าเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาและการด ารงชีวิต

ได้อย่างเหมาะสม 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑.โครงการทัศนศึกษา 
-น าเสนอกิจกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
-ประชุมชี้แจง คณะครู นักเรียน 
-ด าเนินการจัดกิจกรรม 
-ศึกษาและตรวจสอบข้อมูล 
-ขออนุญาตผู้ปกครอง 
-สรุปกิจกรรม 

สิงหาคม ๒๕๖๑ - 
พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

100,000 ครูเสาวลักษณ์ ค ามูล 
ครูชลากร แท่นงาม 
ครูอรวรรณ เมธาธนพูน 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   สิงหาคม ๒๕๖๑ - พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
6. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
7. งบประมาณการ  ๑0๐,๐๐๐ บาท 
8.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 

 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

โครงการทัศนศึกษา ๑.นักเรียนและและครูเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๒. นักเรียนและครูที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในกับการ
จัดงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓.  นักเรียนมีความรู้จาก
ประสบการณ์ตรงในการทัศนศึกษา 
และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนระหว่างการท างาน 
 

   บันทึก 
   สรุปกิจกรรม 

   แบบบันทึก 
   แบบสรุปกิจกรรม 

 
 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
              1. นักเรียนมีความรู้จากประสบการณ์ตรงในการทัศนศึกษา 
     ๒. นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในกิจกรรม  
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๒๑. โครงการ            กีฬาสี 
ลักาณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที ่         1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที ่  1.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มี

สุนทรียภาพ  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นที่  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ประเด็นย่อย 1.2.4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   กัญญาภรณ์ จอห์นสัน  
ครูอมรรัตน์ ภีระค า 

 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้านต่างๆ และ
แผนพัฒนาทางการศึกษา นโยบายสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่งมีความสุข ในวิถีชีวิตจารีตประเพณี 
สิ่งแวดล้อมปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งมีผลกระทบกับเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและ
สุขภาพของคนเป็นอย่างยิ่ง 
  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีมาตรฐานการเรียนรู้และวิสัยทัศน์ มุ่งให้ผู้เรียนมีสุ ขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง  และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาและ
จิตวิญญาณ อันจะท าให้คนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จ าเป็นต้องมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกายและได้พัฒนาการ เรียนรู้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้
พัฒนา 
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี  

2.  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  
3.  เพ่ือให้ นักเรียนที่ร่วมแข่งขันกีฬานิดต่างๆ  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รูแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
4.  เพ่ือให้นักเรียน เกิดความรักสามัคคีในการท างานร่วมกันเป็นทีมก่อให้เกิดการพัฒนา   

    ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
          -นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคน 
     ๓.๒ เชิงคุณภาพ    

-นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนๆ ได้ ตามกฎ กติกา ที่ก าหนด มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย   
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4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. โครงการกีฬาสี 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมปรึกษาหารือชี้แจงวัตถุประสงค์
โครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
- แบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ สี 
- จัดซื้อเสื้อและอุปกรณ์ 
- ประชุมชี้แจงประเภทกีฬาสีและ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
- ก าหนดวัน เวลา ฝึกซ้อมและวันแข่งขัน 
- ด าเนินการแข่งขัน 
- ติดตามและประเมินผล 

 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

400,000  บาท ครูอมรรัตน์ ภีระค า 
ครูกัญญาภรณ ์จอห์นสัน 
ครูสุขฤทัย ธิตุ้ย 
ครูศิริภพ อานนท์ 
ครูพิเชษฐ์ อินตะนน 
ครูเสน่ห์ นามวงค์ 
ครูพงษ์ศักดิ์ สร้อยฟ้า 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 

7. งบประมาณการ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 

8.  การประเมินผลโครงการ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ             
โครงการกีฬาสี ๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้แสดงออกถึง

ความสามารถของ 
ตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
2 นักเรียน มีความรัก ความสามัคคีกัน มี
น้ าใจเป็นนักกีฬา 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
3 นักเรียนได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมนั้นๆ 

ประเมิน 
สรุปกิจกรรม 

แบบประเมิน
กิจกรรม 
บันทึกการจัด
กิจกรรม 
แบบทดสอบ   

 
๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
          1. นักเรียนร้อยละทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม  
          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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๒๒. โครงการ           วันคริสต์มาส 
ลักาณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที ่        1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที ่    1.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ  มี 
    สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
มาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นที่  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ประเด็นย่อย 1.2.4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกัญญาภรณ์ จอห์นสัน  
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 จึงจะได้จัดโครงการวันคริสต์มาสขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
 1.  เพ่ือให้ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความรู้และความส าคัญของวันคริสต์มาส 

2.  เพ่ือให้ครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมการแสดง อันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถให้กับผู้ปกครองและผู้มาร่วมงาน 

3.  เพ่ือให้ ครู ผู้ปกครองและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีความสุข สนุกสนาน 
เพลิดเพลินและเกิดประโยชน์ในการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน 

4. เพ่ือให้ ครู ผู้ปกครองและผู้เรียน เกิดความรักสามัคคีในการท างานร่วมกันเป็นทีมก่อให้เกิดการ
พัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ    
       ๑. นักเรียน คร ูและผู้ปกครองทุกคน   
      ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       -นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของวันคริสต์มาส และได้แสดงออกถึงความสามารถ
ของตนเอง มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 
  -ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.โครงการวันคริสต์มาส 
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

ธันวาคม ๒๕๖๑       ๗๐๐,๐๐๐ ครูอมรรัตน์  ภีระค า 
ครูกัญญาภรณ์  จอห์นสัน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
-ประชุมครูในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
เพ่ือจัดท าโครงการและขออนุมัติ
โครงการ 
- มอบหมายหน้าที่ครูในกลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษและทีมงานรับผิดชอบ 
- ก าหนดวันเวลา สถานที่ ในการจัด
กิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนนักเรียน 
ครู และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และใบงาน
ให้กับนักเรียน 

  ครูสุขฤทัย ธิตุ้ย 
และครูผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน 
 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   ธันวาคม ๒๕๖1 
6. งบประมาณการ  ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
7. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
8.  การประเมินผลโครงการ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

โครงการ 
วันคริสต์มาส 

1 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความรู้และ
ความส าคัญของวันคริสต์มาส 
2  ครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมการ
แสดง อันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถให้กับผู้ปกครองและผู้มาร่วมงาน 
3  ครู ผู้ปกครองและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน  
เกิดความรักสามัคคีในการท างานร่วมกันเป็น
ทีมก่อให้เกิดการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสังคม 

ประเมิน 
สรุปกิจกรรม 

แบบประเมิน
กิจกรรม 
บันทึกการจัด
กิจกรรม 
    

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 

1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาสอย่างถูกต้อง 
          2. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเหมาะสมกับเทศกาล 

3. นักเรียนได้ฝึกฝนการท ากิจกรรมทางวิชาการ เช่นการค้นคว้าหาข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล
ความรู้ 

          4. นักเรียนได้เรียนรู้ทางภาษา กิจกรรมและวัฒนธรรมตะวันตก 
          5. นกเรียนสามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
          6. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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23. โครงการ           To Be Number One 
ลักาณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่         1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที ่    1.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ  มี 
    สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
มาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นที ่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ประเด็นย่อย 1.2.4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์  
นางกัญญาภรณ์ จอห์นสัน 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญต่อเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดได้มาก โดยได้ประกาศนโยบายฟ้ืนฟูค่านิยมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาอยู่อย่างพอเพียง มุ่งเน้นการจัดระเบียบลดปัจจัยเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง/สถานบริการ ร้านเกม ร้าน
อินเตอร์เน็ต โต๊ะสนุ๊ก เป็นต้น รวมทั้งเสริมปัจจัยบวกส าหรับเยาวชน การพัฒนาเยาวชน เพ่ิมกิจกรรม
สร้างสรรค์เยาวชน เช่น การประกวดกิจกรรม การส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ต่าง ๆ การเล่นดนตรี การอบรม
พัฒนาคุณธรรม ครอบครัวสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายเยาวชน ฯลฯ 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาจึงได้จัดท าโครงการ  To Be Number One  ขึ้นเพ่ือให้เป็นไป 
ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี กล้า

แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  
 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
 
๑ 

อบรมศักยภาพแกนน า เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแกนน านักเรียนและเยาวชน
สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันในชุมชน ในสถานศึกษาเพ่ือให้เยาวชนหรือ
นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้รับค าปรึกษาและการช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม 

๒ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โลก  

1. เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนถึงนโยบายการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ เพ่ือลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยาก
ของประชาชน และให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 
2. เพ่ือให้นักเรียนทุกคน ได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
3. เพ่ือให้นักเรียน ได้รับรู้และเห็นถึงความส าคัญของวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก(๒๖ มิถุนายน) เพ่ือร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้
หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน 
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ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
๓ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ๑ เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบของการสูบบุหรี่ 

 ๒ ท าให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง 
 ๓ เพ่ือลดปริมาณคนสูบบุหรี่ให้มีจ านวนลดน้อยลง 

๔ กิจกรรมประกวดการน าเสนอ
ผลงานชมรม ทูบีนัมเบอร์วันใน
สถานศึกษา    

๑ เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ในกลุ่ม
นักเรยีนเยาวชน ในสถานศึกษาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
๒ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักเรียน ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
๓ สนับสนุนนักเรียนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์  โดยการสนับสนุนของ
สังคม 
๔ สร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด  โดย
ให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 
๕ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
นักเรียน 

๕ การแข่งขันทูบีแด้นเซอร์ไซส์การ
ประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอล -
ระดับเขต/ระดับภาค/ 
ระดับประเทศ 

๑ เพ่ือสร้างกระแสนิยมในกลุ่มสถานศึกษาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
๒ เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์  

6 คอมพิวเตอร์เพ่ือการตัดต่อ
ดนตรี ตัดต่อวิดิทัศน์ และเก็บ
ข้อมูลของโครงการทูบีนัมเบอร์
วัน 

๑ เพ่ือเก็บข้อมูลและช่วยส่งเสริมกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER 
ONE อย่างมีประสิทธิภาพ 

7 กิจกรรมการแข่งขันอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

1 นักเรียนเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถสู่ความเป็นหนึ่งระดับอาเซียน 

 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
     ๑) นักเรียนทุกคนและบุคลากรในโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา  
      ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๑) เพ่ือนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีพัฒนาการด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม          
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๑ ครูอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงค์ 

ครกูัญญาภรณ์  จอห์นสัน ๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๑ 
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค.๖๑ – มี.ค. ๖๒ 
๔. ประเมิน/วัดผล โครงการ พ.ค.๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
๕. สรุปโครงการ มี.ค. ๖๑ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม  
 ล าดับที่ กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมการอบรมศักยภาพแกนน า 
- ประชุมร่วมกับครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อจัดเตรียมข้ันตอนการ
ท ากิจกรรม 
- แจกแจงหน้าที่ให้แก่ครูและ
นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการ 
-ด าเนินงาน 

๑๔ พ.ค. 
๒๕๖๑ 
ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๑ 
๒๙ มี.ค. 
๒๕๖๒ 

50,000 ครูอัจฉราภรณ์    
ครูกัญญาภรณ์    

2. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
-ประชุมร่วมกับครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อจัดเตรียมข้ันตอนการ
ท ากิจกรรม 
- แจกแจงหน้าที่ให้แก่ครูและ
นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการ 
-ซ้อมและฝึกฝนนักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขัน 
-เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน 

มิถุนายน– 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

 ครูอัจฉราภรณ์    
ครูกัญญาภรณ์    

3. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
- ประชุมร่วมกับครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อจัดเตรียมข้ันตอนการ
ท ากิจกรรม 
- แจกแจงหน้าที่ให้แก่ครูและ
นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการ 
-เตรียมสื่อการจัดกิจกรรมทั้งใน
ห้องเรียนและหน้าเสาธง 
-ด าเนินงาน 

พฤษภาคม 
2561 

 ครูอัจฉราภรณ์    
ครูกัญญาภรณ์    

4. ประกวดการน าเสนอผลงานชมรม ทู
บีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา   
-ประชุมร่วมกับครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อจัดเตรียมข้ันตอนการ
ท ากิจกรรม 
- แจกแจงหน้าที่ให้แก่ครูและ
นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการ 
-จัดเตรียมสิ่งที่ต้องใช้ประกวดใน
ชมรม 
-ประชาสัมพันธ์นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
-เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน 

กันยายน – 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

 ครูอัจฉราภรณ์    
ครูกัญญาภรณ์    
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 ล าดับที่ กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. การแข่งขันทูบีแด้นเซอร์ไซส์ 
การประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอล 
ระดับเขต/ระดับภาค/ระดับประเทศ 
-ประชุมร่วมกับครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อจัดเตรียมข้ันตอนการ
ท ากิจกรรม 
- แจกแจงหน้าที่ให้แก่ครูและ
นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการ 
-แจ้งผู้ปกครอง 
-ซ้อมและฝึกฝนนักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขัน 
-เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน 

เมษายน–
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

 ครูอัจฉราภรณ์   
ครูกัญญาภรณ์ 

6. คอมพิวเตอร์เพ่ือการตัดต่อดนตรี ตัด
ต่อ วิดิทัศน์ และเก็บข้อมูลของ
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๑ 

 ครูอัจฉราภรณ์   
ครูกัญญาภรณ์ 

7. กิจกรรมการแข่งขันอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-น าเสนอกิจกรรมและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
-ด าเนินการจัดกิจกรรม 
-สรุปกิจกรรม 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๑ 

 ครูอัจฉราภรณ์   
ครูกัญญาภรณ์ 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 
 
 

6. งบประมาณการ  ๗๕,๐๐๐บาท  
 
7. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
 

8.  การประเมินผลโครงการ 
 

เงื่อนไขความส าเร็ำ ระดับโครงการ  ( KPI) 
ความส าเร็ำของกิำกรรมทั้งหมดมีค่าความส าเร็ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 8๐ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับกิจกรรม 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ             

อบรมศักยภาพแกน
น า 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนและและครูเขา้ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๒. นักเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในกับการจัดงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
๓. นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและสร้าง
เครือข่ายแกนน านักเรียนและเยาวชน
สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันในชุมชน ใน
สถานศึกษาเพ่ือให้เยาวชนหรือนักเรียนที่
ต้องการความช่วยเหลือ ได้รับค าปรึกษา
และการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 

 แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

กิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติดโลก  

 1. นักเรียนมีความเข้าใจถึงนโยบายการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ เพ่ือลด
ความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของ
ประชาชน และให้ปลอดภัยจากปัญหายา
เสพติด 
2. นักเรียนทุกคน ได้ตระหนักถึงภัยจากยา
เสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
3. นักเรียน ได้รับรู้และเห็นถึงความส าคัญ
ของวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน) 
เพ่ือร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน 

  

กิจกรรมวันงดสูบ
บุหรี่โลก 

๑ นักเรียนทุกคนตระหนักถึงพิษภัยและ
ผลกระทบของการสูบบุหรี่ 
 ๒ นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง 

  

กิจกรรมประกวดการ
น าเสนอผลงานชมรม 
ทูบีนัมเบอร์วัน  

๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีค่านิยมและ
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
๒ นักเรียนทุกคนเป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่น
และภาคภูมิใจในตนเอง 
๓ นักเรียนร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์   
๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความเข้าใจและ
ยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด 
๕ นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในกลุ่มนักเรียนด้วยกัน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ             

การแข่งขันทูบีแด้น
เซอร์ไซส์การประกวด
ทูบีนัมเบอร์วัน
ไอดอล 
-ระดับเขต 
-ระดับภาค 
-ระดับประเทศ 

๑ นักเรียนทุกคนเข้าใจอันตรายและไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
๒ นักเรียนทุกได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 

  

คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ตัดต่อดนตรี ตัดต่อ 
วิดิทัศน์ และเก็บ
ข้อมูลของโครงการทู
บีนัมเบอร์วัน 

๑ นักเรียนสามารถเพ่ือเก็บข้อมูลและ
ปรับปรุงกิจกรรมโครงการ TO BE 
NUMBER ONE อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

กิจกรรมการแข่งขัน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. นักเรียนทุคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถสู่ความ
เป็นหนึ่งระดับอาเซียน 

  

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 

๑. ท าให้เยาวชนเข้าใจถึงอันตรายของยาเสพติด 
๒. สนับสนุนเยาวชนให้จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของโรงเรียนและสังคม 
๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสิ่งเสพติดไปสู่กลุ่มเยาวชน 
๔. นักเรียนที่เป็นสมาชิกชมรม และเป็นแกนน า สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ตนเอง 
๕. นักเรียนแกนน าสามารถสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพจิตแก่เยาวชน และเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือ
ผู้มีปัญหาสุขภาพเบื้องต้น 
๖. เกดิการสนับสนุนระบบ ดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๗. นักเรียนที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ ได้รับค าปรึกษาแนะน าให้ถูกต้องเหมาะสม 
๘. นักเรียนได้รับประสบการณ์ และ เพิ่มพูนทักษะ จากการฝึกแก้ปัญหา และพัฒนา  EQ 
๙. นักเรียนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเสริมสร้าง
ความสุขให้กับตนเอง 
๑๐. นักเรียนมีสถานที่ ที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย ในการท ากิจกรรม 
๑๑. นักเรียนมีความเป็นหนึ่งได้ โดยไม่ต้องพ่ึงยาเสพติด 
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๒๔. โครงการ           โรงเรียนสีขาว 
ลักาณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่         1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ ข้อที ่    1.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ  มี 
    สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
มาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นที่  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ประเด็นย่อย 1.2.4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกัญญาภรณ์ จอห์นสัน 
 
1.  หลักการและเหตุผล   

จากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผล 
กระทบต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  ด้าน
สังคม และด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิด
ความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ ความส าเร็จที่ เกิดขึ้นจากการ
พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู  อาจารย์ เป็นหลักส าคัญในการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม  การ
พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ ให้
เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นจาก
ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน  ทะเลาะวิวาท 
ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทุกคน ที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข 
การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อลามก
อนาจาร เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ที่
ส าคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
  1. เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 

2. เพ่ือให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง 
3. เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจากการพนัน 
4. เพ่ือให้นักเรียนไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
5. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน 

เหตุทะเลาะวิวาท 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
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 3.1 เชิงปริมาณ 
      -นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคน               

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามก

อนาจาร และก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
๒. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากยาเสพติด  การพนัน สื่อลามกอนาจารและเหตุ

ทะเลาะวิวาท                 
   
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.โครงการโรงเรียนสีขาว 
-น าเสนอกิจกรรมและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
-ประชุมชี้แจง คณะครู นักเรียน 
-ด าเนินการจัดกิจกรรม 
-ศึกษาและตรวจสอบข้อมูล 
-สรุปกิจกรรม 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
– มิถุนายน ๒๕๖๑ 

40,000  บาท ครตูู่เสน่ห์ นามวงศ์ 
ครูพละทุกท่าน 

 
6.ระยะเวลาด าเนินการ   สิงหาคม ๒๕๖๑ - พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
7. งบประมาณการ  ๔๐,๐๐๐บาท 
 
6. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
  
8.  การประเมินผลโครงการ 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็ำระดับกิำกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ             
โครงการโรงเรียนสีขาว 
 
 
 
 
 

1 นักเรียนทุกคนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
2 นักเรียนทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามก
อนาจารและปัจจัยเสี่ยง 
3 นักเรียนทุกคนห่างไกลจากการพนัน 
4 นักเรียนทุกคนไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
5 โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอด
จากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การ
พนัน เหตุทะเลาะวิวาท 

 แบบสังเกต  
แบบประเมิน 

 
๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 

๑. โรงเรียนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด  การพนัน สื่อลามกอนาจาร และเหตุทะเลาะวิวาท 
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26. โครงการ            พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะของโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ที่          5. สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่      5.6 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนทุก  

คน 
มาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1.คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นย่อย 1.2.4   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน   นางกัญญาภรณ์  จอห์นสัน 
 
๑. หลักการและเหตุผล  
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งน าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เนื่องจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน มีวิธีการและสื่อที่ได้
มาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ทั้งด้านคุณภาพนักเรียน ด้านกระบวนการ และ
ด้านปัจจัย ซึ่งความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาคือมุ่งให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาได้เล็งเห็นความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงได้จัดโครงการนี้ 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมนักเรียนทุกคน  

ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
๑. กิจกรรม Youth Club ๑.เพ่ือให้นักเรียนได้เล่าถึงปัญหาส่วนตัว ที่อาจมีผลกระทบกับการเรียนและ

การด าเนินชีวิตขอนักเรียน เพื่อครูฝ่ายปกครองจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาต่อไป 
๒.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขในสังคม 

๒. กิจกรรม After 
School Youth Club 
  

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
๒.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขในสังคม 

๓. กิจกรรม Talent 
Youth Show 
 

๑.เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกฝนกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 
๓.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขในสังคมและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

๔. กิจกรรม Multi 
Cultural Day 

๑.เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงและเรียนรู้ถึงศิลปะวันธรรมของชาติต่างๆ 
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความส าคัญและ ความสัมพันธ์กันในบทบาท
และอาชีพต่างๆ ในสังคมและชุมชน 
๓. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

5 งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. เพ่ือให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพครอบคลุมนักเรียนทุก
คน 
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๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

๑) กิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรมในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 

2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคน 
๓) จ านวนนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ อ่ืนๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
๑) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม ร้อยละ  ๘๐  
๒) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ อ่ืนๆ ที่เข้าร่วม

กิจกรรมที่มีต่อกิจกรรม ร้อยละ  ๘๐  
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๑ น.ส.ชลากร   แท่นงาม 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๑    
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค.๖๑ – มี.ค. ๖๒   
๔. ประเมิน/วัดผล โครงการ พ.ค.๖๐ – มี.ค. ๖๑   
๕. สรุปโครงการ มี.ค. ๖๑   
 

ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม  
ล าดับ

ที ่
กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรม Youth Club  
-น าเสนอกิจกรรม 
-ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปกิจกรรม 

๑๔-๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ 
๒๑ พ.ค.-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ 

5,000 ครูกัญญาภรณ์ 
ครูธนากร 

2. กิจกรรม After School Youth Club 
-น าเสนอกิจกรรม 
-ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปกิจกรรม 

๒๑-๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑ 
๒๑ พ.ค.-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ 

5,000 ครูกัญญาภรณ์ 
ครูธนากร 

3. กิจกรรม Talent Youth Show 
-น าเสนอกิจกรรม 
-ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปกิจกรรม 

 
๕-๙ พ.ย. ๒๕๖๑ 
๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ 

15,000 ครูกัญญาภรณ์ 
ครูธนากร 

4. กิจกรรม Multi Cultural Day 
-น าเสนอกิจกรรม 
-ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปกิจกรรม 

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ 10,000 ครูกัญญาภรณ์ 
ครูธนากร 

5 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 
 

  5,000 ครูกัญญาภรณ์ 
ครูธนากร 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ   ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑- มีนาคม ๒๕๖๒ 
6. งบประมาณการ   ๔๐,๐๐๐ บาท 
7. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
  
8.  การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็ำ ระดับโครงการ  ( KPI)  
 ความส าเร็จของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็ำระดับกิำกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
กิจกรรม Youth Club  ๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้มีโอกาสเล่าถึงปัญหา

ส่วนตัว ที่อาจมีผลกระทบกับการเรียนและการ
ด าเนินชีวิตขอนักเรียน เพ่ือครูฝ่ายปกครองจะได้
ช่วยกันแก้ปัญหาต่อไป 
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้
ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม 

สังเกต  แบบสังเกต 

กิจกรรม After School 
Youth Club 
  
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม 

สัมภาษณ์  แบบ
สัมภาษณ์ 

กิจกรรม Talent Youth 
Show 
 

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้ฝึกฝนกิจกรรมที่ตนเอง
สนใจ 
๓.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม
และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

สังเกต แบบสังเกต 

กิจกรรม Multi 
Cultural Day 

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้แสดงและเรียนรู้ถึง
ศิลปะวันธรรมของชาติต่างๆ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้เรียนรู้ถึงความส าคัญ
และ ความสัมพันธ์กันในบทบาทและอาชีพต่างๆ 
ในสังคมและชุมชน 
๓ ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ ได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

สังเกต แบบสังเกต 

งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

งานเอกสารต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายงาน/สรุป แบบรายงาน 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมนักเรียนเป้าหมายทุกคน 
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26.โครงการ     พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ลักาณะของโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่    5. สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารและการจัด 
      การศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที่     5.7 พัฒนาอาคารสถานที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัด 
      การศึกษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
      ผู้บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นที่ 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นย่อย 2.2.4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายปริญญา ศุภกาญจนพันธุ์ 
      นายสาทร เนตรประสิทธิ์ 
      นางวนิดา นวลศรี 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มุ่งวางรากฐานคุณภาพชีวิตแก่ผุ้เรียนรอบด้าน   หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พ.ศ.  2551  เปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การศึกษาตามสภาพ
แหล่งเรียนรู้    เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขอบข่ายของหลักสูตร   สนับสนุนให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงทั้งใน   และนอกห้องเรียน  โดยมีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
โรงเรียน  และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
1. กิจกรรมป้องกันและ

ปลอดภัยจากอัคคีภัย 
1.เพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษาและป้องกันอัคคีภัย 
2.เพ่ือให้ความรู้ด้านระบบป้องกันอัคคีภัยให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาคาร
ส านักงาน 

2. กิจกรรมซ่อมบ ารุง
อาคารอนุบาล ประถม 
มัธยม 

1.เพ่ือให้อาคาร ส านักงาน ห้องเรียน ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

3. กิจกรรมความ
ปลอดภัยในงานจราจร 

1.เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ความสามารถของ
บุคลากรในงานช่าง 

1.เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ทันต่อเทคโนโลยี 
2.เพ่ือให้เกิดฝีมือในงานช่างอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

-ครูบุคลากร และ นักเรียน 90 % ได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณูปโภค และ 
พัฒนาปรับระบบ สาธารณูปโภคต่างๆของโรงเรียนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อให้
สถานที่ภายในโรงเรียนพัฒนาระบบที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตามอัตราจ านวนของนักเรียน 
3.2เชิงคุณภาพ 

-เพ่ือให้ นักเรียน ทุกระดับชั้นได้ใช้ประโยชน์ หลังจากการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ และ 
อ านวยความสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น 
และโรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ ตลอดปีการศึกษา นาย สาทร    เนตรประสิทธิ์ 
2.ด าเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินใน
โครงการ และ สรุป ประเมินผลการ
ด าเนินงาน รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา นางวนิดา      นวลศร ี
นายปริญญา   ศุภกาญจนพันธุ์ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม  
ล าดับ

ที ่
กิำกรรม/ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมป้องกันและปลอดภัย
จากอัคคีภัย 

ตลอดปีการศึกษา 20,000  นายปริญญา ,นายสาทร 
นางวนิดา    

2. กิจกรรมซ่อมบ ารุงอาคาร 
อนุบาล ประถม มัธยม 

ตลอดปีการศึกษา 140,000 นายปริญญา ,นายสาทร 
นางวนิดา    

3. กิจกรรมความปลอดภัยในงาน
จราจร 

ตลอดปีการศึกษา 50,000 นายปริญญา ,นายสาทร 
นางวนิดา 

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรใน
งานช่าง 

ตลอดปีการศึกษา 10,000 นายปริญญา ,นายสาทร 
นางวนิดา   

 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
 
6. สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
7. งบประมาณการ  220,000 บาท 
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8.  การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็ำ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ความส าเร็ำของกิำกรรมทั้งหมดมีค่าความส าเร็ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 86 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็ำระดับกิำกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมป้องกันและปลอดภัยจาก
อัคคีภัย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สอบถาม แบบสอบถาม 

กิจกรรมซ่อมบ ารุงอาคาร อนุบาล 
ประถม มัธยม 

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สังเกต/รายงาน แบบสังเกต/แบบ
รายงาน 

กิจกรรมความปลอดภัยในงานจราจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สังเกต/รายงาน แบบรายงานผล 
กิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรในงานช่าง 

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รายงาน  ชิ้นงาน,การสังเกต 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 

9.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีความส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
9.2 เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 9.3 เพ่ือสถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคต่างๆให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล 
 9.4 เพ่ือให้องค์กรเกิดความรู้จากประสบการณ์ตรง 
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27. โครงการ      พัฒนาครูและบุคลากร 
ลักาณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง            
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่   3  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที่ 3.6  ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร เข้ารับการอบรม ศึกษา

ดูงานทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และมีจรรยาบรรณ 

สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ประเด็นที่ 2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ให้ความความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ประเด็นย่อย 2.2.2 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ประเด็นที่ 3.1,3.2,3.3  

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวขวัญกมล  จีนวงค์ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีความส าคัญเป็นอย่าง 
ยิ่งที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียน สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติ ที่ดีงาม มีคุณภาพ
จริยธรรม  ครูและบุคลากรในโรงเรียนจึงควรจะได้รับการพัฒนาและการอบรมสัมมนาในโอกาสอันควร ความรู้ 
ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น  เพราะฉะนั้น ครูและบุคลากรในโรงเรียนต้อง
ได้รับการพัฒนามีการอบรมสัมมนา และไปทัศนศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้  ภูมิปัญญาต่าง ๆ  
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  
วัตถุประสงค์โครงการ 1. ครูและบุคลากร ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนา
ตนเอง 

ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
1. กิจกรรมส่งเสริม 

สนับสนุนการอบรมและศึกษา
ต่อส าหรับครูและบุคลากร 

เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

2. กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเย็นวันพุธ 

เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดี
กับนักเรียน 

3. กิจกรรมอบรมเพ่ือศักยภาพ
ในการท างานทั้งภายในและ
ภายนอก 

เพ่ือให้ครูและบุคลากร ได้รับการอบรมศักยภาพในการท างานจาก
ภายในและภายนอก 

6. กิจกรรมประชุมฝ่ายบริหาร
และครู บุคลากร 

เพ่ือให้ครูและบุคลากร ได้รับแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็น
อย่างดีเยี่ยม 
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๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
     ๓.๑.๑ ครูและบุคลากรทุกคน ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษา 

3.2  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ครูและบุคลาการมีคุณภาพและศักยภาพในการจัดการศึกษา และท าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
    ๓.๒.๒ โรงเรียนมีครูและบุคลากรมีมีคุณภาพอย่างแท้จริง 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
-  จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ด าเนินการส่งครูและบุคลากรเข้าอบรมสัมมนา  
- สรุปผลการด าเนินงาน 
- ประเมินผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

น.ส. ขวัญกมล  จีนวงศ์ 
นายชัชวาล  ผ่านส าแดง 
นางจิดาภา ชมพูแสน 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 
ล าดับ

ที ่
กิำกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการอบรมและ
ศึกษาต่อส าหรับครูและ
บุคลากร 

ตลอดปีการศึกษา 50,000 น.ส.ขวัญกมล จีนวงค์ 

2. กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเย็นวันพุธ 

ตลอดปีการศึกษา 10,000 นายชัชวาล ผ่านส าแพง 

3 กิจกรรมอบรมเพ่ือ
ศักยภาพในการท างาน
ทั้งภายในและภายนอก 

ตลอดปีการศึกษา 50,000 น.ส.ขวัญกมล จีนวงค์ 

4. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ตลอดปีการศึกษา 200,000  

6. กิจกรรมประชุมฝ่าย
บริหารและครู บุคลากร 

ตลอดปีการศึกษา 40,000 น.ส.ขวัญกมล จีนวงค์ 

 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 
 

6. งบประมาณการ       350,000 บาท 
 

 

7. สถานที่ด าเนินการ      โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
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 8.  การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็ำ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ความส าเร็ำของกิำกรรมทั้งหมดมีค่าความส าเร็ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 76 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็ำระดับกิำกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ             

กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการอบรมและ
ศึกษาต่อส าหรับครูและ
บุคลากร 

การนิเทศการสอน 
สรุปผลการอบรมสัมมนา 
ตรวจติดตาม 

นิเทศ 
รายงานผล 
สังเกต 

แบบนิเทศการสอน 
แบบรายงานผล 
แบบสังเกต 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเย็นวันพุธ 

ครูบุคลากรร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

สรุปกิจกรรม แบบสรุปกิจกรรม 

กิจกรรมอบรมเพ่ือ
ศักยภาพในการท างาน
ทั้งภายในและภายนอก 

ครูบุคลากร ร้อยละ 90 ได้รับการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 
ชั่วโมง ต่อปี 

ตรวจรายงานการ
อบรม 

แบบรายงาน 

กิจกรรมทัศนศึกษาดู
งาน 

ครูและบุคลากรได้ไปทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที่อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

สรุปกิจกรรม แบบสรุปกิจกรรม 

กิจกรรมประชุมฝ่าย
บริหารและครู บุคลากร 
 

ฝ่ายบริหาร ครูบุคลากรเข้าประชุม
ตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 

ลายมือชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม/บันทึกการ
ประชุม 

บันทึกการประชุม 

 
 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
 9.1 ครูและบุคลากรมีความรู้ เทคนิค และวิทยาการใหม่ ๆ 
 9.2 ครูและบุคลากรน าความรู้ ไปใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาโรงเรียน 
  9.3 ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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28. โครงการ      ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากร 
ลักาณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่     3. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ ข้อที่ 3.5  ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร เข้ารับการ
อบรม ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณ 

สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ประเด็นที่ 2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ให้ความความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ประเด็นย่อย 2.2.2 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญประเด็นที่ 3.1,3.2,3.3  

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวขวัญกมล  จีนวงค์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะ 
ช่วยพัฒนาโรงเรียน สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติที่ดีงาม ตามภาระงานที่มีจ านวน
มากทั้งงานหลักและงานเสริมที่เป็นภาระหน้าต้องจะต้องท า เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมาย การจดสวัสดิการส าหรับครูและบุคลากรจึงถือว่ามีความส าคัญยิ่ง เพราะเป็นการสนับสนุนและมอบ
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ฝ่ายบุคคล จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือให้ครูและบุคลากร ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตาม

ระเบียบกฎเกณฑ์ 

ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
1. กิจกรรมสวัสดิการอาหาร

กลางวันส าหรับครูบุคลากร 
เพ่ือให้ครูและบุคลากร ได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึงและเหมาะสมตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ 

2. กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่มอบ
ขวัญก าลังแด่ครูและบุคลากร 

เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 

3. กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้บริหาร
และครูอาวุโส 

เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีความสามัคคีและเครารพวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

4. กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
ระหว่างครูและบุคลากร 

เพ่ือสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและ
บุคลากร 

 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรโรงเรียนยวุฑูตศึกษาพัฒนาทุกคน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 -  จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 - ด าเนินการจัดกิจกรรมและสวัสดิการส าหรับครู    
บุคลากร 
 - สรุปผลการด าเนินงาน 
 - ประเมินผลการด าเนินงาน 
 - รายงานผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศกึษา นางสาวขวัญกมล  จีนวงค์ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 
ล าดับที่ กิำกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสวัสดิการ
อาหารกลางวันส าหรับ
ครูบุคลากร 

ตลอดปีการศึกษา 200,000 น.ส.ขวัญกมล จีนวงค์ 

2. กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
มอบขวัญก าลังแด่ครู
และบุคลากร 

ตลอดปีการศึกษา 100,000 น.ส.ขวัญกมล จีนวงค์ 

3. กิจกรรมรดน้ าด าหัว
ผู้บริหารและครูอาวุโส 

ตลอดปีการศึกษา 50,000 น.ส.ขวัญกมล จีนวงค์ 

4. กิจกรรมกีฬาเชื่อม
สัมพันธ์ระหว่างครูและ
บุคลากร 

มีนาคม 2562 50,000 น.ส.ขวัญกมล จีนวงค์ 
ครูพละ 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
 
6. งบประมาณการ      400,000   บาท 
 
7. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเชียงใหม่ 
 
 8.  การประเมินผล 
เงื่อนไขความส าเร็จ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ความส าเร็จของกิจกรรมทั้งหมดมีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมสวัสดิการ
อาหารกลางวันส าหรับ
ครูบุคลากร 

ครูและบุคลากรได้รับสวัสดิการ
อาหารกลางวัน คิดเป็นจ านวนร้อย
ละ 70 

ตรวจสอบ 
รายงาน 
สังเกต 

แบบรายงานผล 
แบบสังเกต 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
มอบขวัญก าลังแด่ครู
และบุคลากร 

ครูและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม
สังสรรค์ปีใหม่คิดเป็นจ านวนร้อยละ 
70 

สรุปกิจกรรม แบบสรุปกิจกรรม 

 กิจกรรมรดน้ าด าหัว
ผู้บริหารและครูอาวุโส 

ครูและบุคลากรทุกคนได้ร่วม
กิจกรรมเพ่ือแสดงออกถึงความ
กตัญญู และสืบสานประเพณีอันดี
งาม 

สรุปกิจกรรม แบบสรุปกิจกรรม 

กิจกรรมกีฬาเชื่อม
สัมพันธ์ระหว่างครูและ
บุคลากร 

ครูและบุคลากรมีความรักสามัคคี 
และร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 

สรุปกิจกรรม แบบสรุปกิจกรรม 

 
 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
     1. ครูและบุคลากรได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับวิชาชีพ 
     2. ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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29. โครงการ      ออมทรัพย์เพ่ือการช่วยเหลือเพ่ือนครูและบุคลากร  
ลักาณะของโครงการ     โครงการใหม่ 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่   3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที่    3.6  ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดกิาร เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ 
     บุคลากรในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
     สถานศึกษา  ประเด็นที่ 2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครู 

และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ประเด็นย่อย 2.2.2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวกัลยาณี  อินวาทย์ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียน สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติที่ดีงาม มีคุณภาพและมี
คุณธรรมจริยธรรม ครูและบุคลากรในโรงเรียนจึงควรมีขวัญและก าลังใจในการท างานร่มถึงการสนับสนุนการ
ออมทรัพย์เพ่ือการช่วยเหลือเพ่ือนครูและบุคลากร ของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
 1. เพื่อให้ครูและบุคลากร ได้รับขวัญและก าลังใจในการท างาน 

2. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการออมทรัพย์ 
 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 -  จ านวนครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 70 % 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 -  ครูและบุคลากร ได้รับขวัญและก าลังใจในการท างาน 
    ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการออมทรัพย์ 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัต ิ 1 พ.ค. 61 –  

1 มี.ค. 62 
360,000 น.ส.กัลยาณี  อินวาทย์ 

ด าเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินในโครงการ 
สรุปและประเมินผลการด าเนินการ 
รายงานผลการด าเนินงาน 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
 
6. งบประมาณการ         ต่อปีการศึกษา (เป็นรายได้ในสวัสดิการต่างๆ เช่นเงินบ านาญ,โบนัส,จัดเลี้ยง) 
 7.1  เงินสนับสนุนการโรงเรียนเดือนละ 30,000 (30,000x12) = 360,000 บาท 
 7.2  รายได้จากการกู้ยืม ร้อยละ 2% 
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7. สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
8.  การประเมินผลโครงการ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

โครงการออมทรัพย์เพ่ือ
การช่วยเหลือเพ่ือนครู
และบุคลากร  
 

ครูและบุคลากรมีเงินออม  สรุปโครงการ แบบสรุป 

 
 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
 9.1 ครูและบุคลากร มีเงินออมเพ่ืออนาคต 
 9.2  ครูและบุคลากรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 9.3  การกู้เงินทางโรงเรียนจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน โดยมีผู้ค้ าประกัน 2 คน 
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3 . โครงการ    พัฒนาระบบงานสวัสดิการครูและบุคลากร 
ลักาณะของโครงการ   โครงการต่อเนื่อง            
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่   3.  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที่    3.6  ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดกิารเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครู- 
     บุคลากรในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา  ประเด็นที่ 2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ประเด็นย่อย 2.2.2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางบัวผาย  ศิริวิสูตร / นางสาวชฎาพร  วิปั๋น 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ระบบการด าเนินงานของฝ่ายบุคคลเป็นระบบงานที่สนับสนุนสวัสดิการด้านต่างๆของครูและ 
บุคลากรโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เช่นสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน,สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล,สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร,ระบบการด าเนินการแต่งตั้ง,ถอดถอน,ต่อใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู,การขออนุญาตท าการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ,งานด้านประกันสังคม,ระบบการ
ท างานของครูและบุคลากร,ขั้นตอนการรับสมัครรวมถึงงานด้านเอกสารต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับครู
และบุคลากรโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  ดังนั้นเพ่ือให้ระบบการด าเนินงานของฝ่ายบุคคลสามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบงานสวัสดิการฝ่ายบุคคล 
 
๒.  วัตถุปะสงค์การด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพ่ือให้ระบบบริหารงานสวัสดิการครูและบุคลากร  มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมครูและบุคลากรทุกคน 
2.เพ่ือให้การจัดการด้านข้อมูลและเอกสาร งานบุคลากรมี
ประสิทธิภาพ และเป็นสารสนเทศ 

ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
1. งานบริหารงานสวัสดิการ

ประกันสังคม 
สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์  3% 

-เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารงานสวัสดิการประกันสังคม เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
-เพ่ือด าเนินการเรื่องกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนตามที่
กฎหมายก าหนด 

2. งานแต่งตั้งถอดถอน เพ่ือให้การด าเนินงานการแต่งตั้งถอดถอนเป็นไปอย่างถูกต้อง 
3. งานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

และค่าการศึกษาบุตร 
เพ่ือให้การด าเนินงานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ของบุคลากรเรียบร้อยตามที่ก าหนดไว้ 

4. งานข้อมูลครูและบุคลากร เพ่ือจัดการเรื่องข้อมูลบุคลากรเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เป็น
สารสนเทศ 

 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
คร-ู บุคลากรทุกคน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
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๓.๒.๑ ฝ่ายบุคคลสามารถด าเนินงานได้อย่างมีระบบและคุณภาพและศักยภาพในการจัดการศึกษา และท า
หน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3.2.2 ฝ่ายบุคคล ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผน พ.ค. ๖๑ นางบัวผาย  ศิริวิสูตร   

  
  
  

๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. ๖๑ 
๓. ด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค.๖๑ – มี.ค. ๖๒ 
๔. ประเมิน/วัดผล โครงการ พ.ค.๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
๕. สรุปโครงการ มี.ค. ๖๑ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 
ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนกิำกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 

งานบริหารงานสวัสดิการ ประกันสังคม/
กองทุนสงเคราะห์ 3 % 
1. เข้า www. ระบบประกันสังคม/ 
ระบบกองทุนสงเคราะห์ เช็ครายชื่อครูที่
เข้าประกันสังคมที่ถูกต้อง 
2. ปริ้นส์เอกสารส่งการเงิน 
3. การเงินด าเนินการ ช าระเงิน 
4. เสร็จขั้นตอน 

ตลอดปี
การศึกษา 
 
 

 นางบัวผาย  ศิริวิสูตร 

2. งานแต่งตั้ง-ถอดถอน 
1. ครูเตรียมเอกสารตามที่ ศธจ. ก าหนด 
2. พิมพ์หนังสือแต่งตั้ง จ านวน 4แผ่น 
3. ผู้อ านวยการเซ็นแต่งตั้ง 
4. ส่งศึกษาธิการจังหวัด 
5. ศึกษาธิการเซ็นอนุมัติ  
6. เสร็จสิ้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

 นางบัวผาย  ศิริวิสูตร 

3 งานเบิกจ่ายค่าสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร 
1. เข้าระบบ www ระบบเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร 
2. พิมพ์ข้อมูลครูลงในระบบ แล้วบันทึก
ให้เรียบร้อย 
3. ปริ้นเอกสาร ให้ครูผู้ขอเบิก และ 
ผู้อ านวยการเซ็น 
4.ส่งเอกสาร ศธจ. เพื่ออนุมัติ 
5. เสร็จสิ้น 

ตลอดปี
การศึกษา 
 

 นางบัวผาย  ศิริวิสูตร 
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ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนกิำกรรม ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.  งานข้อมูลบุคลากร 
-บันทึกข้อมูลบุคลากร 
-จัดท าสารสนเทศ 

ตลอดปี
การศึกษา 
 

 นางบัวผาย  ศิริวิสูตร 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 
 
6.งบประมาณการ     จ านวน   1,500,000  บาท 
 
6.สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 
 
8.  การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็จ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ความส าเร็จของงานฝ่ายบุคคลมีค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็ำระดับกิำกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
งานบริหารงาน
สวัสดิการประกันสังคม 
สวัสดิการกองทุน
สงเคราะห์ (3%) 

ความส าเร็จของการด าเนินงานฝ่ายบุคคลมี
ค่าคามส าเร็จไม่น้อยกวาร้อยละ 90 
ความส าเร็จของการด าเนินงานฝ่ายบุคคลมี
ค่าความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ตรวจสอบ 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

แบบรายงานผล 
  
 
  

งานแต่งตั้ง-ถอดถอน ครูได้รับการแต่งตั้งตามท่ีร้องขอความส าเร็จ
ของการด าเนินงานฝ่ายบุคคลมีค่า
ความส าเร็จไม่น้อยกวาร้อยละ 90 

ตรวจสอบรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

แบบรายงานผล 
 

งานสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล/ค่า
การศึกษาบุตร 

ครูได้รับเงินตามเป้าหมายความส าเร็จของ
การด าเนินงานฝ่ายบุคคลมีค่าคามส าเร็จไม่
น้อยกวาร้อยละ 90 

ตรวจสอบรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

แบบรายงานผล 
 

 งานข้อมูลบุคลากร 
-บันทึกข้อมูลบุคลากร 
-จัดท าสารสนเทศ 

งานข้อมูลบุคลากรเป็นปัจจุบัน และเป็น
สารสนเทศ 
 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

 
 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
 9.1 บุคลากรฝ่ายบุคคลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 9.2  ครูและบุคลากรโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาพึงพอใจในงานสวัสดิการและเอกสารงานฝ่ายบุคคล 
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31. โครงการ       พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณและการเงิน 
ลักาณะของโครงการ   โครงการต่อเนื่อง            
สนองยุทธึาสตร์ที่          5. สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่      5.3 ส่งเสริมการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้มี 
     ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
มาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
       สถานศึกษา 

ประเด็นที่   2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจุฬารัตน์   เขื่อนป้อ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา     มีการบริหารจัดการโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  โครงสร้างการบริหารประกอบด้วยงานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบริหารทั่วไป  
งานบุคคล  และงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2559  เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  สนอง
นโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของโรงเรียนนั้น  มีงานงบประมาณ      เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ส าคัญที่จะช่วยให้ภารกิจหลักของ
โรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์  ตลอดจน  การบริหารจัดการงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น  จะเป็นเครื่องมือในการ     ช่วยขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  
สามารถด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  รวดเร็ว  เกิดประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  อันจะส่งผลให้
มาตรฐานด้านผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร  และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  ไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา  
ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณ  บรรลุตามวัตถุประสงค์  ถูกต้องตามระเบียบ  โปร่งใส  และ
สามารถ  ตรวจสอบได้  งานงบประมาณจึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ  ขึ้น    
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้การบริหารจัดการของงานงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ  

2.  เพ่ือให้มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงานงบประมาณอย่างครอบคลุมและทันต่อการ ใช้  
งาน 
 3.  เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานงบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 4.  เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 - ระบบการเงิน การบัญชี 

   - บุคลากรฝ่ายงบประมาณและการเงิน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  การบริหารงานด้านงบประมาณและการเงินของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
โปร่งใส  
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4. ขั้นตอนด าเนินการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
2.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3.มอบหมายการปฏิบัติงาน 
4.ด าเนินงานตามกิจกรรม 
5.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
6.รายงานผลการด าเนินงาน 

พฤษภาคม 2561 นางจุฬารัตน์  เขื่อนป้อ 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน
และบัญชี 

ตลอดปี
การศึกษา 

 นางจุฬารัตน์ 
เขื่อนป้อ  

2. พัฒนางานบริหารจัดการทรัพยากร 
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงาน
เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

เมษายน-  
พฤษภาคม 

 นางจุฬารัตน์ 
เขื่อนป้อ 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณ 
 

มี.ค.-เม.ย. 61  นางจุฬารัตน์ 
เขื่อนป้อ 

4. ตรวจสอบ ติดตาม การเงินและบัญชี 
ภายในสถานศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 นางจุฬารัตน์ 
เขื่อนป้อ 

- ศึกษาข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

     

- ตรวจสอบการเงินและบัญชี    
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปกการึกกาา 
 
6. งบประมาณการ  84,388,800  บาท 
 
7. สถานที่ด าเนินงาน  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
 8. การประเมินผลโครงการ  
  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
การเงินและบัญชี 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ด้านการเงินและการบัญชี 
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จลุล่วงได้ 

ตรวจสอบ 
ประเมินผล 

แบบประเมิน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
กิจกรรมพัฒนางานบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
-การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาเป็นไปตามแผนฯ 

-การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 90  
- จ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน 
(1,500 คน) 
-บุคลากรทางการศึกษา
เพียงพอ 
-วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ 

ประเมิน 
สรุปกิจกรรม 
รายงาน 

รายงานผลการรับ
เงิน 
รายได้
สถานศึกษา   
 

กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ 

ระบบข้อมูลด้านการเงินมีความ
ถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

ตรวจสอบ แบบสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 

   

กิจกรรมตรวจสอบ  ติดตาม  
การเงินและบัญชี 

มีการติดตามตรวจสอบและ
รายงานผลด้านงบประมาณและ
การเงิน ตามที่ก าหนดไว้ 

บันทึกรายงาน บันทึกรายงาน
การตรวจสอบ 
การเงินและบัญชี 
 

ภายในสถานศึกษา  

- มีระบบการตรวจสอบ  ติดตาม  
การเงิน 

 

และบัญชี  เพื่อเป็นการควบคุม
ความเสี่ยง 

 

/หรือลดความเสี่ยงภายใน
หน่วยงาน   

 

- หลักฐานการเบิกจ่ายเงินและ
การจัดท าบัญชี 

 

ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ   

 
9. ผลท่ีคาดว่าำะได้รับ 
 1.  การบริหารจัดการของงานงบประมาณมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  และผู้เกี่ยวข้อง  พึงพอใจ 
 2.  กลุ่มงานงบประมาณมีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  ครอบคลุม  ทันต่อการใช้งาน 
 3.  บุคลากรของกลุ่มงานงบประมาณได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 4.  การปฏิบัติงานทางการเงิน  การบัญชี  การระดมทรัพยากร  เป็นไปตามระเบียบ และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน 
 5.  กลุ่มงานงบประมาณสามารถช่วยขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  สามารถ
ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  รวดเร็ว  เกิดประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  อันจะส่งผลให้
มาตรฐานด้านผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร  และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  ไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา   
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32. โครงการ       พัฒนาระบบบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ 
ลักาณะของโครงการ   โครงการใหม่            
สนองยุทธึาสตร์ที่          5 สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่      5.3 ส่งเสริมการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้มี 
     ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
มาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
     สถานศึกษา  ประเด็นที่   2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
     การศึกษาของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายประเสริฐ  พิพัฒนานันท์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา     มีการบริหารจัดการโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  โครงสร้างการบริหารประกอบด้วยงานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบริหารทั่วไป  
งานบุคคล  และงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2559  เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  สนอง
นโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของโรงเรียนนั้น  การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อ      เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ส าคัญที่จะช่วยให้
ภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์  ตลอดจน  การบริหารจัดการงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จะเป็นเครื่องมือในการ     ช่วยขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน  สามารถด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  รวดเร็ว  เกิดประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  อัน
จะส่งผลให้มาตรฐานด้านผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร  และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  ไปตามมาตรฐานการจัด
การศึกษา  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ  บรรลุตามวัตถุประสงค์  ถูกต้องตามระเบียบ  
โปร่งใส  และสามารถ  ตรวจสอบได้  ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อจึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ
และจัดซื้อ  ขึ้น    
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้งานพัสดุของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และมีระบบจัดการที่ถูกต้องโปร่งใส  

2.  เพ่ือให้การจัดซื้อมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปรงใสและตรวจสอบได้  
3.  เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ เพ่ือพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 5.  เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  
 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
         -บัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
         -การจัดซื้อจัดจ้าง    
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  งานพัสดุและจัดซื้อของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
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4. ขั้นตอนด าเนินการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
2.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3.มอบหมายการปฏิบัติงาน 
4.ด าเนินงานตามกิจกรรม 
5.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
6.รายงานผลการด าเนินงาน 

พฤษภาคม 2561- 
พฤษภาคม 2562 

นายประเสริฐ  พิพัฒนานันท์ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิำกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมพัฒนาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 

ตลอดปกการึกกาา  นายประเสริฐ 

 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ 
 

ตลอดปีการศึกษา   นายประเสริฐ 

 กิจกรรมตรวจนับคลังพัสดุ 
 

ตลอดปีการศึกษา   น.ส.นันทวด ี
น.ส.แพรวพราว 

 กิจกรรมตรวจนับสินทรัพย์ ตลอดปีการศึกษา   น.ส.นันทวด ี
น.ส.แพรวพราว 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
 
7. งบประมาณการ  15,006,000  บาท 
 
6. สถานที่ด าเนินงาน  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
8. การประเมินผลโครงการ  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ความส าเร็ำ 

วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 

กิจกรรมพัฒนาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ การบริหารงาน
พัสดุและจัดซื้อ
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

ตรวจสอบ 
รายงานการ
ปฏิบัติงาน 

แบบรายงาน 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ บุคลากรในฝ่ายมี
ความรู้
ความสามารถ 
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้ 

รายงานการ
ปฏิบัติวาน 

 แบบรายงาน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ความส าเร็ำ 

วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 

กิจกรรมตรวจนับคลังพัสดุ พัสดุ ครุภัณฑ์มีการ
ตรวจนับและข้ึน
ทะเบียนอย่าง
ถูกต้องทุกรายการ 

ตรวจสอบ  หลักฐานการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน 

กิจกรรมตรวจนับสินทรัพย์ สินทรัพย์ของ
โรงเรียนมีการขึ้น
ทะเบียนอย่าง
ถูกต้อง ตรวจสอบ
ได้ 

ตรวจสอบ แบบบันทึก 
 

 
 
9. ผลท่ีคาดว่าำะได้รับ 
 1.  งานพัสดุและจัดซื้อมีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  ครอบคลุม  ทันต่อการใช้งาน 
 2.  บุคลากรของฝ่ายพัสดุและจัดซื้อได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 3.  งานพัสดุ และจัดซื้อ เป็นไปตามระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบ
ได้  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน 
 4   งานพัสดุและจัดซื้อสามารถช่วยขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  สามารถ
ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  รวดเร็ว  เกิดประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  อันจะส่งผลให้
มาตรฐานด้านผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร  และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  ไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา   
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33. โครงการ      พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ลักาณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่   3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที่    3.4 พัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ ให้ 
     เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพจาก 
     องค์กรภายนอก 
สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
     สถานศึกษา  ประเด็นที่ 1-4 

มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
     นายดอนพนา  เทพบุญ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กล่าวถึงมาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอกโดยหน่วยงานต้นสังกัดและกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2543 สถานศึกษาจึงต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
เพ่ือเป็นระบบที่สร้างความม่ันใจว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรก าหนด และสังคมต้องการ 
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่มีความ

คล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
2. เพื่อให้มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุม และ
ทันต่อการใช้งาน 
3. เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
4. เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
5. เพื่อให้ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารการศึกษา 

ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
1. 
 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สรุปผลการด าเนินงาน
ระหว่างภาคเรียน 

1. เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานระหว่างภาคเรียน 
2. เพื่อรวบรวมรายงานการสรุปผลด าเนินงานระหว่างภาคเรียน 

2. 
 
 

กิจกรรมประชุม 
เชิงปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปี 

1. เพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท ารายงานคุณภาพประจ าปี 
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ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
3. กิจกรรมประชุมติดตาม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
1. เพื่อจัดการประชุมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท ารายงานประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. เพื่อจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

6. กิจกรรมประชุมเชิง 
ปฏิบัติการการท า 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

1. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
๓. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ผู้บริหารมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนระดับดี 
3. ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับดี 
4. ผู้บริหารสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับดี 
5. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาระดับดี 
6. สถานศึกษามีการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ดียิ่งขึ้นระดับดี 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาผู้บริหารมี
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการก ากับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา และสถานศึกษามีการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ พฤษภาคม 2561 นายดอนพนา เทพบุญ 

น.ส.เบญจพร  ธรรมวัน 
  
  

2. ด าเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินในโครงการ ตลอดปีการศึกษา 
3. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน มีนาคม 2562 
4. รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม 2562 
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ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 
ล าดับ

ที ่
กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการ
ด าเนินงานระหว่างภาคเรียน 
- ก าหนดตารางเวลาการประชุม 
- นัดหมายการประชุม 
- ด าเนินการประชุมตารางเวลาที่ก าหนด 
- สรุปผลการประชุม 

ตุลาคม  2561 25,000 นายดอนพนา 
น.ส.เบญจพร 

2. กิจกรรมประชุม 
เชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปี 
- ก าหนดตารางเวลาการประชุม 
- นัดหมายการประชุม 
- ด าเนินการประชุมตารางเวลาที่ก าหนด 
- สรุปผลการประชุม 

มีนาคม 2562 25,000 นายดอนพนา 
น.ส.เบญจพร 

3. กิจกรรมประชุมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ก าหนดตารางเวลาการประชุม 
- นัดหมายการประชุม 
- ด าเนินการประชุมตารางเวลาที่ก าหนด 
- สรุปผลการประชุม 

ตลอดปีการศึกษา 25,000 นายดอนพนา 

4. งานจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
-รวบรวมข้อมูลจากการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
-จัดท ารายงานคุณภาพ 
-น าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
อนุมัติ 
-น าส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

มีนาคม-พฤษภาคม 
2562 

20,000 นายดอนพนา 
น.ส.เบญจพร 

5. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการท า 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ก าหนดตารางเวลาการประชุม 
- นัดหมายการประชุม 
- ด าเนินการประชุมตารางเวลาที่ก าหนด 
- สรุปผลการประชุม 
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- น าเสนอรายงานปฏิบัติการประจ าปีต่อ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
- ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี 

มีนาคม-พฤษภาคม 
2562 

25,000 นายดอนพนา 
น.ส.เบญจพร 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ      ตลอดปีการศึกษา   
 
6. งบประมาณการ   จ านวน 120,000 บาท 
 
7. สถานที่ด าเนินการ     โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 
 
8. การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็ำ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ความส าเร็ำของกิำกรรมทั้ง 6 กิำกรรม มีค่าความส าเร็ำไม่น้อยกว่า 9  
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็ำระดับกิำกรรม 

 
 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
 สถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายใน ส่งผลให้เป็นที่เชื่อมั่นและพอใจของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ สรุปผลการ
ด าเนินงานระหว่างภาค
เรียน 

กิจกรรมโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
มีการสรุปโครงการและประเมินโครงการ
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

สรุปโครงการ 
ประเมิน
โครงการ 

แบบประเมิน 

กิจกรรมประชุม 
เชิงปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปี 

การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

กิจกรรมประชุมติดตาม
ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน 

มีการติดตาม ตรวจสอบ ผลการ
ด าเนินงานของแต่ละฝ่ายอย่างครบถ้วน 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ / 
การสังเกต  

กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท า
รายงานประเมนิคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

มีรูปเล่มรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปีการศึกษา ที่ผ่านการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

กิจกรรมประชุมเชิง 
ปฏิบัติการการท า 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
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34. โครงการ      พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
ลักาณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่   4. พัฒนาการใช้ระบบไอซีทีและข้อมูลสารสนเทศ 
กลยุทธ์ ข้อที่    3.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้อมูล 
     สารสนเทศให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการ 
     ตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรภายนอก    
สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
     สถานศึกษา  ประเด็นที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
     การศึกษาของสถานศึกษา  ประเด็นย่อย 2.2.3   

มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
      นายดอนพนา  เทพบุญ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ เป็นระบบสารสนเทศที่ต้องมีการประมวลผลรวม มี
การเปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้องและทันสมัยจึงมีความหมายต่อการจัดการและการบริหารงานอย่างเต็มที่
และมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวอย่างรายงานระบบสารสนเทศ เช่น สภาพการบริหารและการจัดการ ความ
สอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายการพัฒนา สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ ทรัพยากรและ
สิ่งอ านวยความสะดวก 
  ฉะนั้น การน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการศึกษาในส่วนของสถานศึกษา การมีสารสนเทศที่
เป็นระบบ ก็มีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
ความส าคัญของการจัดการสารสนเทศอย่างมีระบบ ท าให้สามารถมีข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ  
  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาได้เล็งเห็นและตระหนักถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศข้ึน 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจ าเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 
 
๓.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
    1.โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
    2.โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
    
 3.2เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนมีแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันแก่บุคลากรและผู้ที่สนใจ 
 
 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนยุวฑตูศึกษาพัฒนา 154 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
1. ประชุมเสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ด าเนินรูปแบบขอบเขตข้อมูลและขอบเขตการท างาน 

ตลอดปีการศึกษา นายดอนพนา เทพบุญ 
น.ส.เบญจพร ธรรมวัน 

4.2 ขั้นด าเนินการ 
1. จัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์ 
2. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล 
3. น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของโรงเรียน
ให้มีความทันสมัยและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพ่ือเผยแพร่ 
4. จัดท าปรับปรุงข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ 
และมีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

ตลอดปีการศึกษา นายดอนพนา เทพบุญ 
น.ส.เบญจพร ธรรมวัน 

4.3 ขั้นติดตาม สรุปผล 
1. ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินการ ประเมินผลการ
ด าเนินการ 
2. สรุปผล 
3. รายงานผลการด าเนินการโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา นายดอนพนา เทพบุญ 
น.ส.เบญจพร ธรรมวัน 

 
 
6.ระยะเวลาด าเนินการ  
   ตลอดปีการศึกษา 
 
6. งบประมาณการ  
 จ านวน 50,000 บาท 
 
7. สถานที่ด าเนินการ 
    โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
8.  การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ระบบงานสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมการให้บริการอย่างทั่วถึง 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมงานทั้ง 5 ด้าน สามารถน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 2. สามารถใหบ้ริการข้อมูลสารสนเทศให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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36. โครงการ      พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ลักาณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่   5 สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที่    3.4 พัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ ให้ 
     เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการตรวจสอบคุณภาพจาก 
     องค์กรภายนอก 

5.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ให้มี 
ส่วนร่วมในด้านการบริหารจัดการศึกษา 
5.2 ระดมทรัพยากรเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
5.4  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
5.5 จัดระบบการบริหารจัดการ โครงสร้างการบริหารงาน อย่าง 
เป็นระบบ ชัดเจน กระจายอ านาจ และมีประสิทธิภาพ 

สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
     สถานศึกษา 

ประเด็นที่   2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา ประเด็นย่อย 2.2.1 , 2.2.2 , 2.2.3 
มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     ฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพการึกกาา 
     นายดอนพนา  เทพบุญ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มุ่งเน้นภาวะผู้น า และความสามารถในการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนการจัดองค์กรโครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษาเป็นส าคัญ ดังนั้นความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนดดังกล่าว ผู้บริหาร
สถานศึกษายุคปัจจุบัน จึงต้องมีคุณสมบัติของผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน เพ่ือน าพาสถานศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 
 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์โครงการ 

1. ให้สถานศึกษามีโครงสร้างในการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวครบวงจร 
ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
2. เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และมีการ
ตรวจสอบถ่วงดุล 
4. เพื่อพัฒนางานและส่งเสริมบุคลากรฝ่ายบริหารให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 

ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
1. 

 
 

การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

1. เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
2. เพื่อขอพิจารณาและอนุมัติ โครงการ แผนงาน และรายงานต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของกระทรวง 
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ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
2. 
 

การประชุมฝ่าย
บริหาร/  
หัวหน้าฝ่าย 

1. เพื่อรายงานและปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่าย 
2. เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย 
3. เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

3. กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรระดับหัวหน้า
ฝ่ายขึ้นไป 

1. เพื่อจัดอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้น า 
2. เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางาน 

4. การอบรม/ศึกษาดู
งาน/ศึกษาต่อ 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน หรือ
ศึกษาต่อ เพ่ือพัฒนาตนเอง 

 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
    2. หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ  
   3. ครูและบุคลากร 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพการึกกาา 
  2. หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ มีการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพตามนโยบายของโรงเรียน 
   3. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
1. ประชุมเสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ก าหนดรูปแบบของกิจกรรม 

พฤษภาคม 2561 นายดอนพนา เทพบุญ 

4.2 ขั้นด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา นายดอนพนา  เทพบุญ 
4.3 ขั้นติดตามและสรุปผล  ตลอดปีการศึกษา นายดอนพนา เทพบุญ 

น.ส.เบญจพร ธรรมวัน 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 
ล าดับ

ที ่
กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน- 
ก าหนดตารางเวลาการประชุม 
- นัดหมายการประชุม 
- ด าเนินการประชุมตารางเวลาที่ก าหนด 
- สรุปผลการประชุม 

ตุลาคม  2561 
เมษายน 2562 

30,000 นายปรีชา 
นายดอนพนา 
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ล าดับ
ที ่

กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. การประชุมฝ่ายบริหาร/  
ฝ่ายอ านวยการ 

ตลอดปีการศึกษา 20,000 นายดอนพนา 
น.ส.ขวัญกมล 

3. กิำกรรมพัฒนาบุคลากรระดับอ านวยการ
ขก้นไป 

ตลอดปีการศึกษา 20,000 นายปรีชา 
นายดอนพนา  

4. การอบรม/ึกกาาดูงาน/ึกกาาต่อ (นอก
สถานที่) 

ตลอดปีการศึกษา 30,000 นายดอนพนา 
น.ส.ขวัญกมล 

 
6.ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตลอดปกการึกกาา 2661 
 
6. งบประมาณการ  
 ำ านวน 1  ,    บาท 
 
7. สถานที่ด าเนินการ  
 โรงเรียนยุวทูตึกกาาพัฒนา 
  
8.  การประเมินผลโครงการ 
เงื่อนไขความส าเร็ำ ระดับโครงการ  ( KPI )  
ความส าเร็ำของกิำกรรมทั้ง 4 กิำกรรม มีค่าความส าเร็ำไม่น้อยกว่า 86 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็ำระดับกิำกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

มีการประชุมครบตามวาระตามที่ก าหนด ตรวจสอบ แบบบันทึกการ
ประชุม 

การประชุมฝ่ายบริหาร/  
ฝ่ายอ านวยการ 

ฝ่ายบริหารและหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมประชุม
ตามก าหนด 

ตรวจสอบ แบบบันทึกการ
ประชุม 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ระดับอ านวยการขึ้นไป 

บุคลากรระดับอ านวยการได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/คน 

ตรวจสอบ แบบบันทึกการ
ประชุม 

การอบรม/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ (นอกสถานที่) 

บุคลาการระดับอ านวยการข้ึนไปเข้ารับการ
อบรมอย่างน้อย ปีละ 20 ชม. /คน 

ตรวจสอบ แบบสรุปการอบรม 

 
 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย 
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36. โครงการ      พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ลักาณะของโครงการ     โครงการต่อเนื่อง   
สนองยุทธึาสตร์     ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ ข้อที่  3.5 ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร เข้ารับการอบรม 

ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณ 

สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
ประเด็นข้อที่ 2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายณัฐพล   ศรีอ่อน 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนา
โรงเรียน สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติที่ดีงาม มีคุณภาพ จริยธรรม ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนจึงควรได้รับการพัฒนาและอบรมสัมมนาในโอกาสอันควร เพ่ือพัฒนาความสามารถที่มีอยู่
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นครูและบุคลากรในโรงเรียนต้องได้รับการพัฒนา มีการ
อบรมสัมมนาเพ่ือที่จะสามารถน ามาใช้สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่
นักเรียนและองค์กร 

 
๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์โครงการ 

1. ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง 
2. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
3.ครูและบุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

ที ่ กิำกรรม วัตถุประสงค์ 
1 อบรม KPI และพัฒนา

มาตรฐานเพ่ือบุคลากรใหม่ 
ครูและบุคลากรได้รับการอบรมข้ันตอนการท างานตามระบบงาน KPI 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเอง และระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2 
 
 

กิจกรรมพัฒนามาตรฐาน
การใช้ภาษาอังกฤษสู่สากล 

ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในองค์กร
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3 กิจกรรมประกวดโครงการ
นวัตกรรมสรรสร้างองค์กร 

ครูและบุคลากรมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนางาน
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ ไม่
หยุดนิ่ง 

 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

-ครูและบุคลากรทุกคนได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาขององค์กร 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
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3.2.1 ครูและบุคลากรมีคุณภาพและศักยภาพในการจัดการศึกษา และท าหน้าที่ท่ีได้
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3.2.2 โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงการกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ มี.ค. 61 - เม.ย.61 นายดอนพนา  เทพบุญ 

นายณัฐพล      ศรีอ่อน 
  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค. 61 
3. ประสานงานฝ่ายต่างๆ เพื่อส่งบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 

พ.ค. 61 – ม.ค. 62 

4. สรุปผลการด าเนินงาน ก.พ. 62 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน ก.พ. 62 
6. รายงานผลการด าเนินงาน ก.พ. 62 

 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิำกรรม 
ล าดับ

ที ่
กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมอบรม KPI และพัฒนา
มาตรฐานเพื่อบุคลากรใหม่ 
1. แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะจัด
ขึ้นให้กับหัวหน้าฝ่าย และบุคลากรทุก
คนให้รับทราบ 
2. ประสานงานเรื่อง วันเวลา สถานที่ 
รวมถึงรายชื่อบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ที่
ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมตามที่ก าหนด 
3. บุคลากรทุกคนที่เข้ารับการอบรม
จะต้องเขียน Job Description ใน
ต าแหน่งงานของตนเอง  
4. บุคลากรน า Job Description 
ของตนเอง ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจหน้าที่
ที่รับผิดชอบ และเซ็นลงนามเห็นชอบ 
5. น าส่ง Job Description มายัง KPI 
เพ่ือรวมรวมเป็นข้อมูลหน้าที่ใน
ต าแหน่งงานนั้นๆ 
6. สรุปผลการอบรม 
7. รายงานผลการด าเนินงานต่อที่
ประชุมผู้บริหาร 

ตลอดปีการศึกษา 1,000 นายดอนพนา  
นายณัฐพล 
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ล าดับ
ที ่

กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิำกรรมพัฒนามาตรฐานการใช้
ภาาาอังกฤาสู่สากล 
1. แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะจัด
ขึ้นให้กับหัวหน้าฝ่าย และบุคลากรทุก
คนให้รับทราบ 
2. ก าหนดหัวข้อการทดสอบในแต่ละ
ระดับ และแจ้งให้บุคลากรรับทราบ 
เพ่ือเตรียมตัวทดสอบภาษาอังกฤษ 
3. ประสานงานเรื่อง วันเวลา สถานที่ 
รวมถึงรายชื่อบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ที่
ต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ 
เพ่ือส่งบุคลากรเข้ารับการทดสอบ
ตามท่ีก าหนด 
4. สรุปคะแนน 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน ท าเป็น
ฐานข้อมูลของบุคลากร 
6. รายงานผลการด าเนินงานต่อที่
ประชุมผู้บริหาร 

ตลอดปีการศึกษา 4,000 นายณัฐพล   
ฝ่ายบุคคล 

3 
 
 
 
 
 

กิำกรรมประกวดโครงการนวัตกรรม
สรรสร้างองค์กร 
1. แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะจัด
ขึ้นให้กับหัวหน้าฝ่าย และบุคลากรทุก
คนให้รับทราบ 
2. ก าหนดรูปแบบโครงการ 
ข้อก าหนด และวันเวลาส่งโครงการ
เข้าประกวด ให้บุคลากรรับทราบ 
3. รวบรวมผลงานที่ส่งเข้าประกวด
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา 
4. ตัดสินผลงานการส่งโครงการเข้า
ประกวด 
5. จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล 
6. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงานต่อที่
ประชุมผู้บริหาร 

ตลอดปีการศึกษา 10,000 นายเจษฎากร  ณ 
ล าพูน 
นายณัฐพล ศรีอ่อน 

 
 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนยุวฑตูศึกษาพัฒนา 161 

5.ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 
 
7. งบประมาณการ   จ านวน  15,000 บาท 
 
6. สถานที่ด าเนินการ   ห้องประชุมโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
  
8.  การประเมินผลโครงการ 
 
เงื่อนไขความส าเร็ำ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 9  
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็ำ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

อบรม KPI และพัฒนา
มาตรฐานเพื่อบุคลากร
ใหม่ 

ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม 
KPI ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

บันทึกการเข้าร่วม 
กิจกรรม 

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมรับ
การอบรม KPI 

กิำกรรมพัฒนา
มาตรฐานการใช้
ภาาาอังกฤาสู่สากล 
 
 

1. ครูและบุคลากรเข้ารับการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
2. คะแนนสอบที่ได้มีการพัฒนา
หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

1. บันทึกการเข้าร่วม
ทดสอบ 
2. การทดสอบ 

1. ใบรายชื่อผู้ร่วมเข้ารับ
การสอบภาษาอังกฤษ 
2. แบบทดสอบ 

กิำกรรมประกวด
โครงการนวัตกรรม
สรรสร้างองค์กร 

ครูและบุคลากรส่งโครงการเข้า
ร่วมประกวด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
90 

การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

 
 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 

บุคลากรขององค์กรจะทราบถึงบทบาทหน้าที่ของต าแหน่งงานของตนเองอย่างชัดเจน ท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่ประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้นบุคลากรของโรงเรียนจะ
สามารถพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญในการพัฒนางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ท าให้องค์กรมีบุคลากรที่มีความสามารถอย่างแท้จริง สามารถพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อ 
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37. โครงการ      Go for Goal  
ลักาณะของโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   
สนองยุทธึาสตร์ ข้อที่     3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข้อที่ 5 สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารและจัดการ
การศึกษา 

กลยุทธ์ ข้อที ่ 3.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ข้อมูลสารสนเทศ ให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ เพื่อ
รองรับการตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรภายนอก 
ข้อที่ 5.4 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

สนองมาตรฐานการึกกาาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ประเด็นข้อที่ 2.3 การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ข้อที่ 2.4 การ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายณัฐพล   ศรีอ่อน 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้สถานศึกษานั้นๆ 
ด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การก ากับ ตรวจสอบ การท างานของบุคลากรขององค์กรจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะท าให้ทราบถึงการท างานของบุคลากร ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
องค์กรได้วางแผนไว้หรือไม่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการสถานศึกษาจาก
บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะเป็นอีกทางหนึ่ง ซึ่งช่วยสะท้อนการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
ทางโรงเรียนจะสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้ต่อไป 
 

๒.  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์โครงการ 

1. มีการตรวจสอบการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
2. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลในการพัฒนางานบริหารจัดการ 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
1. Go for Goal ครูและบุคลากรสามารถท างานจนบรรลุเป้าหมายของงาน โดยการ

ก ากับตรวจสอบของ KPI 
2. ประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรที่มีต่อองค์กร 
ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
บริหารงานภายในองค์กร 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร 

ผู้บริหารโรงเรียนสามารถทราบถึงความคิดเห็น ความต้องการของ
ผู้รับบริการ เพ่ือน าไปพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้รับเชิญให้เข้าร่วมในกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูและบุคลากรท างานอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง และบรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ก าหนดไว้         
3.2.2 ผู้บริหารโรงเรียนสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงการกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ พ.ค. 61 – มิ.ย. 61 นายดอนพนา  เทพบุญ 

นายณัฐพล      ศรีอ่อน 
  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มิ.ย. 61 
3. ประสานงานฝ่ายต่างๆ เพื่อส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ก.ค. 61 – ม.ค. 62 
4. สรุปผลการด าเนินงาน ก.พ. 62 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน ก.พ. 62 
6. รายงานผลการด าเนินงาน ก.พ. 62 

 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 
ล าดับ
ที ่

กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 Go for Goal 
1. แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะจัด
ขึ้นให้กับหัวหน้าฝ่าย และบุคลากรทุก
คนให้รับทราบ 
2. ชี้แจงตัวแทนฝ่ายต่างๆ ถึงวิธีการ
ด าเนินกิจกรรม 
3. คัดเลือกกิจกรรมที่เป็นกิจกรรม
ตัวอย่างที่เสนอเพ่ือการก ากับ 
ตรวจสอบ  
4. ด าเนินกิจกรรม 
5. สรุปผลการก ากับตรวจสอบ และผล
การด าเนินงานของกิจกรรมนั้นๆ 
6. รายงานผลการด าเนินงานต่อที่
ประชุมผู้บริหาร 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 

1,000 นายดอนพนา 
นายณัฐพล     
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ล าดับ
ที ่

กิำกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. 
 
 
 
 
 

ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อองค์กร 
1. แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะจัด
ขึ้นให้กับหัวหน้าฝ่าย และบุคลากรทุก
คนให้รับทราบ 
2. ออกแบบหัวข้อประเมินเพ่ือให้
ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติ 
3. แจกแบบประเมินให้ครูและ
บุคลากรทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 
4. สรุปผลการประเมิน 
5. รายงานผลการด าเนินงานต่อที่
ประชุมผู้บริหาร 

ตลอดปีการศึกษา 500 นายดอนพนา 
นายณัฐพล     

3. 
 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร 
1. แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะจัด
ขึ้นให้กับหัวหน้าฝ่าย บุคลากร และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกคนให้รับทราบ 
2. ออกแบบหัวข้อแบบสอบถาม
เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติ 
3. แจกแบบประเมินให้ผู้รับบริการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็น 
4. สรุปผล 
5. รายงานผลการด าเนินงานต่อที่
ประชุมผู้บริหาร 

ตลอดปีการศึกษา 500  นายดอนพนา 
นายณัฐพล     

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 
 
6. งบประมาณการ  จ านวน  2,000 บาท 
 
7. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 
8. การประเมินผลโครงการ 
 
เงื่อนไขความส าเร็จ ระดับโครงการ  ( KPI)  
ความส าเร็จของจ านวนงานที่ก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
 
 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนยุวฑตูศึกษาพัฒนา 165 

กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

Go for Goal ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

บันทึกสรุปงาน แบบบันทึกสรุปจ านวน
งานที่บรรลุเป้าหมาย 

ประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ได้
คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

ประเมิน แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู้รับบริการ
ที่มีต่อองค์กร 

ผลส ารวจความคิดเห็น ได้
คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

สอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

 
10.  ประโยชน์ที่คาดว่าำะได้รับำากการด าเนินงาน 
ผู้บริหารโรงเรียนจะสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจน 
ส่งเสริมให้ครู บุคลากร และผู้รับบริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กร ครูและบุคลากรได้รับการกระตุ้น เพ่ือให้การท างานนั้นบรรลุถึงเป้าหมาย มีการก ากับ ตรวจสอบ
การด าเนินงานอย่างมีข้ันตอน เป็นมาตรฐานการท างานในสถานศึกษาท่ีสามารถเป็นหลักประกันคุณภาพของ
องค์กรที่ได้รับการยอมรับได้เป็นอย่างดี 
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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 
         ๑.๔)  มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์ และตรงตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
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         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  
พฤษภาคม   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 าพนู ที่ปรึกษา    ที่ปรึกษา 
 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 
 
 
 
 
 


