
 

 

 

 

 
 

 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 

 
 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
เลขท่ี  222  หมู่  2 ต าบล หนองผึ้ง  อ าเภอสารภ ี จังหวัดเชียงใหม่ 

รหัสสถานศึกษา  1150100319 
 
 
 
 
 
 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

 

ค าน า 
 

  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ
ภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาที่ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียมพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้ด าเนินการประเมินตนเอง และจัดท ารายงานประจ าปีประจ าปี
การศึกษา 2562 เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด รายงานผลการจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนในปีที่ผ่านมา เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียน ที่ให้ข้อมูลในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นอย่างดี จนท าให้การจัดท ารายงาน
ประจ าปีส าเร็จลุล่วงในครั้งนี้ 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 โรงเรียน  ยุวฑูตศึกษาพัฒนา  รหัส  1150100319  ทีต่ั้งเลขที ่ 222  หมู่  2  ต าบล  หนองผึ้ง 
อ าเภอ  สารภี  จังหวัด  เชียงใหม่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 053-010250 
053-142514  053-142597  โทรสาร  053-142514 ต่อ 111 
E-mail abs_bilingualschool@hotmail.com  abs.pepgcm@gmail.com Website www.absbilingualschool.ac.th 
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง  เมื่อ  พ.ศ.2552  เปิดสอนระดับชั้น  เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  
จ านวนนักเรียน  1,207  คน   จ านวนบุคลากรของโรงเรียน  323 คน 
 
ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
 

ระดับปฐมวัย 
1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะท างานจัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เด็ก      ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มี
น้ าหนัก ส่วงสูงตามเกณฑ์ มีสุขนิสียที่ดี มรสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ส่งเสริมให้เด็กท่ีมีความสามารถ
ให้เข้าร่วมแข็งขันกีฬาในระดับชาติ เช่น ว่ายน้ า ปั่นจักรยาน ยิมนาสติก เทควันโด้ เป็นต้น สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอ งและ
โรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ครูประจ าชั้นจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านตามวัยอย่างเหมาะสม จัดประสบการณ์เพ่ือให้เด็กเล่นและเรียนรู้จาก
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมได้แก่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมเล่นตามมุม และกิจกรรมเกมการศึกษา  ส่งผลให้มาตรฐานคุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และวิสัยทัศน์ 
จุดเน้นของโรงเรียน ด้านภาษาอังอังกฤษ  เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
จัดครูเพียงพอกับชั้นเรียน ในทักระดับชั้นมีครูประจ าชั้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ครูประจ าชั้นชาวไทยจบการศึกษา
สายตรงและมีใบประกอบวิชาชีพและมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี ทุกคน ครูชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของภาษา
โดยตรงและมีประสบการณ์ในการสอนเด็ก โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีเคลื่องเล่นกลางแจ้ง มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอและปลอดภัย โรงเรียนมีการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  ส่งผลให้
มาตรฐาน กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ครูมีความรู้และเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สามารถจัดท าแผนประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเด็กให้มี
ความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพตามหลักูตร ครูชาวต่างประเทศ มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการจัดการด้านทักษะภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเหมาะสมตามวัย 
ครูผู้สอนมีการท าวิขัยชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤษติกรรมเด็กที่บกพร่องให้พัฒนาดีขึ้น  จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศกยภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ในห้องเรียนสะอาดมีพ้ืนที่แสดงผลงาน
เด็ก ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงจากการสังเกต สัมภาษณ์ ประเมินงาน มีการประชุม พบปะผู้ปกครอง 
เพ่ือแจ้งผลการพัฒนาเด็ก เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ มาตรฐานการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 

3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ส าหรัเคลบเด็กเพ่ือเรียนรู้การ
ค้นคว้า ทดลอง ส าหรับเด็กปฐมวัย 
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาห้องปฏิบัติการห้องพิเศษต่างๆ เช่นห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ให้อยู่ใน
บริเวณ ขอบเขต - อาคารใกล้ชิดกัน อ านวยความสะดวกในการเดินทางของเด็กๆ  
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน เช่นการให้บริการ
ห้องสมุด ห้องประชุม การบริการสอนภาษาอังกฤษ ให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 ส ารวจชุมชนเพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย ทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้มากยิ่งข้ึน   
 3.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 การด าเนินโครงการการเรียนรู้แบบโครงงานเด็กปฐมวัย สามารถน าไปขยายผล
การด าเนินงาน อย่างหลากหลายต่อเนื่องไปจนถึงระดับประถมศึกษา 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1 มาตรการการป้องกันโรคระบาดในโรงเรียน 
4.2 จัดการสอนแบบโครงงาน Project  Approach 
4.3 กิจกรรม "Reading Buddies" เพ่ิมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 การจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา 
5.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษเหมาะสมตามวัย 
5.3 โครงสร้างการบริหารจัดการมีรูปแบบที่ชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ 

6) โรงเรียนได้ด าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์และสังคม 
6.2 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุขและสร้างกิจกรรมเสริม 
6.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

 
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 

สถานศึกษา โดยคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะท างานจัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน      ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนได้จัดโครงการรักการอ่าน โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โครงการไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกท า 
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ  โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ  โครงการทัศนศักษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน  และนโยบายให้ครูสื่อสารภาษาอังกฤษกับ
นักเรียน โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ส่งผลมาตรฐานคุณภาพ
ของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม และมีจุดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีความสามารถในด้านการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ การกีฬา ดนตรี และอ่ืนๆ อย่างหลากหลาย ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถน าเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  และผู้เรียนยอมรับความแตกต่าง สามารถด ารงชีวิตในสังคมหลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุข 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ตลอดถึงโครงสร้างการ
บริหารงานที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560-2563 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562  มีระบบ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน น าระบบ KPI มาเสริมในเรื่องการประเมินผลการด าเนินงาน  
ด้านการบริหารงานวิชาการเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และใช้หลักสูตรและหนักงสือเรียนจากต่างประเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ตามที่ได้รับอนุญาต  มีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายของต้นสังกัด บริบทของสังคมและความต้องการของผู้เรียน 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูผู้สอนจบตรงตามวิชาที่สอน ครูประจ าชั้นสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ 1 ครูประจ าชั้น 1 ห้องเรียน และมีการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาคารสถานที่ มีความม่ันึงปลอดภัย สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนการ มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรเรียน
ที่หลากหลาย  มีระบบไอซีทีเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อจ านวน
บุคลากรและนักเรียน ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีความรู้
ความสามารถและสอนตรงตามวิชาเอก ครูชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง  ครูประจ าชั้นชาวไทยสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามจุดเน้นของโรงเรียน ครู
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)  ใช้สื่อเทคโนโลยีและ
สื่อการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เทคนิควิธีการสอน และ
พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
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3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดกิจกรรมโครงการ เพ่ิมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ  ยึดโยงสอดคล้องกับบริบท

ของผู้เรียน ชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนผู้มีความรู้ด้านทักษะวิชาชีพในการมาให้ความรู้ และน านักเรียนไป
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนด้านการประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้ 

3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 สนับสนุนส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพครูผู้สอนในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนวัตกรรม 
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้และแสดงความสามารถ ความ

ถนัดของตนเองอย่างเต็มที่ 
3.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5  พัฒนา ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ให้มีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 4)  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 

4.1 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
4.2 โครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 
4.3 การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 1 ห้องเรียน 1 ครูประจ าชั้น 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา 
5.2 จัดระบบห้องเรียนเป็น  1 ห้องเรียน  1 ครูประจ าชั้น 
5.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษเหมาะสมตามวัย 
5.4 โครงสร้างการบริหารจัดการมีรูปแบบที่ชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ 

6) โรงเรียนได้ด าเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการสอน 
6.2 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการ
สื่อสาร 
6.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
  

 

     ลงนาม             (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
     ( นายปรีชา   ศุภกาญจนพันธุ์ ) 

                       วันที่    25   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียน  ยุ วฑูตศึกษาพัฒนา  รหัส   50100319  ที่ ตั้ ง เลขที่   222  หมู่   2  ต าบล  หนองผึ้ ง 
อ าเภอ  สารภี  จังหวัด  เชียงใหม่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 053-010250 
053-142514  053-142597  โทรสาร  053-142514 ตอ่ 111 
E-mail  abs_bilingualschool@hotmail.com   abs.pepgcm@gmail.com 
Website  www.absbilingualschool.ac.th 
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง  เมื่อ  พ.ศ.2552  เปิดสอนระดับชั้น  เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  
จ านวนนักเรียน   1,207  คน  จ านวนบุคลากรของโรงเรียน  325  คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 
 

    บุคคลธรรมดา 
      นิติบุคคล 
      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
      มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
      มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
      มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
      อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

 
ประเภทโรงเรียน 

    ประเภทโรงเรียนในระบบ 
    สามัญศึกษา 
    การกุศลของวัด 
    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห์ 
    ในพระราชูปถัมภ์ 
    สามัญปกติ 
    อิสลามควบคู่สามัญ  
 
การจัดการเรียนการสอน 

        ปกติ  (สามัญศึกษา) 
        English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ  15   พฤษภาคม  2552 
 
 
 

mailto:abs_bilingualschool@hotmail.com
mailto:abs.pepgcm@gmail.com
http://www.absbilingualschool.ac.th/
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1.1 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน ข้อมูล วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน จ านวนผู้เรียนปกติ  

จ านวนผู้เรียน 
ที่มีความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

เตรียมอนุบาล(ที่อนุญาต)       
เตรียมอนุบาล 4 - 34 34 - - 68 

รวม 4 0 34 34 0 0 68 
ระดับก่อนประถมศึกษา       
อนุบาลปีที่ 1 - 6 56 47 - - 103 
อนุบาลปีที่ 2 - 6 60 55 - - 115 
อนุบาลปีที่ 3 - 6 56 34 - - 90 

รวม 0 18 172 136 0 0 308 
ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 54 28 - - 82 
ประถมศึกษาปีที่ 2 - 4 54 51 - - 105 
ประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 61 31 - - 92 
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 3 45 27 - - 72 
ประถมศึกษาปีที่ 5 - 3 42 23 - - 65 
ประถมศึกษาปีที่ 6 - 3 40 37 - - 77 

รวม 0 22 296 197 0 0 493 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 36 33 - - 69 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 2 30 23 - - 53 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 2 36 34 - - 70 

รวม 0 6 102 90 0 0 192 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 2 32 25 - - 57 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 2 34 16 - - 50 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - 2 21 18 - - 39 

รวม 0 6 87 59 0 0 146 
รวมทั้งสิ้น 4 52 691 516 0 0 1,207 
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1.3  จ านวนครูและบุค2ลากรทางการศึกษา ข้อมูล วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต - 1 - - 1 
- ผู้จัดการ - 1 - - 1 
- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อ านวยการ 1 3 1 - 5 

รวม 1 5 2 0 7 
2. ฝ่ายบริหาร      
- หัวหน้าครู บุคลากร ต่างชาติ - 3 - - 3 
- ผู้ช่วยผู้จัดการ - 4 3 - 7 
- อ านวยการ 2 21 5 - 28 

รวม 2 28 8 0 38 
3. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      
- ครูผู้ช่วย - 11 - - 11 
- ครูพ่ีเลี้ยง 10 17 - - 27 
- ครูต่างชาติ - 16 - - 16 

4. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      
- ครูประจ าวิชา - 24 - - 24 
- ครูประจ าชั้น - 21 1 - 22 
- ครูต่างชาติ - 32 - - 32 

ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูประจ าวิชา - 9 - - 9 
- ครูประจ าชั้น - 12 1 - 13 
- ครูต่างชาติ - 27 - - 27 

รวม 10 169 2 0 181 
5. บุคลากรทางการศึกษา      
- เจ้าหน้าที่ 8 22 - - 30 
- เจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ - 2 - - 2 

รวม 8 24 0 0 32 
6. อ่ืน ๆ ถ้ามี......      
- พนักงานระดับปฏิบัติการ 63 2 - - 65 

รวม 63 2 0 0 65 
รวมทั้งสิ้น 84 224 12 0 323 
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สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    7 : 1 คน (ผู้เรียน 7 คนต่อครู 1 คน ) 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  18 : 1 ห้อง (ผู้เรียน 18 คนต่อห้องเรียน 1 ห้อง) 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    6 : 1 คน (ผู้เรียน 6 คนต่อครู 1 คน ) 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  20 : 1 (ผู้เรียน 20 คนต่อห้องเรียน 1 ห้อง) 

  ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    7 : 1 คน (ผู้เรียน 7 คนต่อครู 1 คน ) 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  28 : 1 ห้อง (ผู้เรียน 28 คนต่อห้องเรียน 1 ห้อง) 

 
  1.3.2 สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนชั่วโมงสอนมากที่สุด 
   กรณีท่ี 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ใน 
ระดับประถมศึกษา 
 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 20 - - - - - 
ภาษาไทย   3 5 4 3 
คณิตศาสตร์   2 - 1 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2 - 2 2 
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

  2 - 1 1 

สุขศึกษาและพลศึกษา    
2 

- 1 2 

ศิลปะ   2 - 1 - 
การงานอาชีพ   1 - 1 - 
ภาษาต่างประเทศ   8 - 9 - 
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 1.3.3 สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผูส้อน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 14 10 
- เนตรนารี 14 10 
- ยุวกาชาด   
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์   
- รักษาดินแดน (ร.ด.)  1 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม   
- อ่ืนๆ...ให้ระบุ   

   กิจกรรมแนะแนว  2 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  6 

 
 
   1.3.4   สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 

ลูกเสือ/เนตรนารี 
/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

จ านวน
ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 2 2    
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  12 12    
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 7 4 3   
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ      
ยุวกาชาด      
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์      

รวม 21 18 3   
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2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

     การพัฒนาการการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

2.1.  ปรัชญาของโรงเรียน 
 “ภาษาล้ าเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวน าวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย มุ่งไปสู่สากล” 

 

2.2.  วิสัยทัศน์ 
ภายในปี 2563  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน  

ให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี  มีคุณธรรมและ
สุขภาพสมบูรณ์ สามารถด ารงชีวิตในสังคมสากลที่หลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและเป็นคนดี มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 

2.3.  พันธกิจ 
1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง  

มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร  มีผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติเป็นไปตาม

เกณฑ ์
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี การสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยเพื่อน าไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ ยอมรับวัฒนธรรม 

ที่หลากหลาย 
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะการด ารงชีวิตอย่างสันติสุข 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
8. พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสานสัมพันธ์ชุมชน เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
10.พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ 

 

2.4.  เป้าหมาย 
1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง มีความเป็นเลิศด้าน

ภาษาอังกฤษ พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 
3. ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตร  มีผลสัมฤทธิ์ทั้ งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
4. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี การสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ทีท่ันสมัยสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ผู้เรียนมีความเป็นผู้น ากล้าคิดกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ ยอมรับ

วัฒนธรรมที่หลากหลาย 
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6. ผู้ เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นคนดีของสังคมมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามหลักสูตร มี ทักษะ 
การด ารงชีวิตอย่างสันติสุข 

7. ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
8. โรงเรียนมีระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสานสัมพันธ์ชุมชน เป็นที่พึงพอใจของผู้เกีย่วข้อง 
9. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
10. ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ 

 

2.5.  ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาผู้ เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีความรู้และทักษะใน  
  การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง  พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร มีความสามารถในการอ่าน การสื่อสาร  
  การเขียน การวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรี ยนโดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้  ตามหลักปรัชญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนโดยเน้นกระบวนการประชาธิปไตยและตระหนักถึงคุณค่า ความเป็น  
  ชาติไทย ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข     

กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ยนมี จิ ตอาสา  เสี ยสละ อุทิ ศตน เ พ่ือส่ วนรวม  พัฒนาสู่ ค ว าม เป็ นผู้ น า   
  กล้าแสดงออกและคิดสร้างสรรค์    

กลยุทธ์ที่ 1.6  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา 
           กลยุทธ์ที่ 2.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริการการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยชุมชนมีส่วนร่วม ใน  
                             การพัฒนาการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาสื่อและรูปแบบการประชาสัมพันธ์การบริการทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่  
                  หลากหลายละทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2.3  เพ่ิมอัตราการเรียนของนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลยุทธ์ที่ 2.4 เตรียมความพร้อมการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักเรียนในระดับ 
                  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลยุทธ์ที่ 2.5  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายเหมาะสมและได้คุณภาพ ตามมาตรฐาน และ 
  นโยบายของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2.6  สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส ตลอดถึงให้การสนับสนุนกิจกรรม                   

ทางสังคมตามความเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ ของ  
  ผู้เรียนท้องถิ่นและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 3.3  สนับสนุนการวิจัยชั้น เรียน การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนกา รสอนของครู เ พ่ือพัฒนา 
  กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 3.4  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ ให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือรองรับการตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรภายนอก 
กลยุทธ์ที่ 3.5  ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก อย่าง

ต่อเนื่อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณ 
กลยุทธ์ที่ 3.6 ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 3.7  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
  สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการใช้ระบบ ไอซีทีและข้อมูลสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมบุคลากรและนักเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย เพ่ือน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.4  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่ 4.5  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5.1  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน หน่วยงานต่าง  ๆ ให้มีส่วนร่วมในด้านการบริหารจัด 

  การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5.2  ระดมทรัพยากรเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.3  ส่งเสริมการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.5  จัดระบบการบริหารจัดการ โครงสร้างการบริหารงาน อย่างเป็นระบบ ชัดเจน กระจาย 
  อ านาจและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.6  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 5.7  พัฒนาอาคารสถานที่ที่ เ อ้ือต่อการ เรียนรู้ และการจัดการศึกษาอย่ าง เหมาะ สมและมี 

  ประสิทธิภาพ 

2.6.  เอกลักษณ์ 
ภาษาด ี
 

2.7.  อัตลักษณ์ 
ภาษาดี  มีความสุข 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

ระดับปฐมวัย 

  
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา
ของ

สถานศึกษา 

สอดคล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. 

สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

1) โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านร่างกาย 
(1) กิจกรรมหนู
น้อยหรรษา 
(2) กิจกรรมทด 
สอบสมรรถภาพ
ทางด้านร่างกาย 
(3) งานตรวจเช็ค
ความสะอาดฟัน/
ตรวจเล็บ/ตรวจ/
ผม/ตรวจเครื่อง
แต่งกาย 
(4) กิจกรรม
บันทึกการช่ัง
น้ าหนัก-วัดส่วนสูง 
(5) งาน
เมนูอาหารกลาง 
วันส าหรับเด็ก 
(6) กิจกรรม
พัฒนากล้ามเนื้อ
มือ 

299 เด็กมีพัฒนา 
การด้านรา่งกาย  
แข็งแรง   มีสุข
นิสัยที่ดี  และ
ดูแลความปลอด 
ภัยของตนเองได ้
 
1.ร้อยละของ
เด็กท่ีมีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
 

 97.32 
 
 

ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพ 
ของเด็ก 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
หลักสตูรการ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
ศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยให้มี
คุณภาพและสร้าง
การเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

 2.  โครงการกีฬา
สีอนุบาล 

299 2.ร้อยละของ
เด็กท่ีมีทักษะ
การเคลื่อนไหว
ตามวัย 
3.ร้อยละของ
เด็กท่ีมีสุขนิสัย
ในการดูแล
สุขภาพของตน 

97.32 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพ 
ของเด็ก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
หลักสตูร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
ศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยให้มี
คุณภาพ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 

 3 โครงการรู้ทัน
ภัย-ห่างไกลยา
เสพติด  

299 2.ร้อยละของ
เด็กท่ีมีทักษะ
การเคลื่อนไหว
ตามวัย 

97.32 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพ
ของเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
หลักสตูร การ
เรียนการสอน   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การจัดการศึกษา
เพื่อมีงานท า ผลิต
และพัฒนา  
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา
ของ

สถานศึกษา 

สอดคล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. 

สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

 (1) กิจกรรมซ้อม
หนีไฟ 
(2) กิจกรรม
ต่อต้านยาเสพตดิ/
รณรงค์วันงดสูบ
บุหรี่โลก 

     การวัดและ
ประเมินผล 

ศักยภาพคน การ
วิจัยและ
นวัตกรรม ภายใต้
ความเป็นอัต
ลักษณ์ของพื้นที ่
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 
 

  3.ร้อยละของ
เด็กท่ีมีสุขนิสัย
ในการดูแล
สุขภาพของตน 
4.ร้อยละของ
เด็กท่ีหลีกเลี่ยง
ต่อสภาวะที่เสีย่ง
ต่อโรค อุบัตเิหตุ   
ภัยและสิ่งเสพ
ติด 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
ศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยให้มี
คุณภาพ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

4) โครงการหนู
น้อยสุขภาพดีมี
ความสุข 
(1) กิจกรรมสร้าง 
สรรค์งานศิลป ์
(2)กิจกรรมวันเด็ก 

299 เด็กมีพัฒนา 
การด้านอารมณ์  
จิตใจควบ 
คุม  และ
แสดงออก 
ทางอารมณไ์ด ้

93.98 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพ
ของเด็ก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดการ 
ศึกษาของโรง 
เรียนเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักย 
ภาพคนทุกช่วงวัย
ให้มีคุณภาพ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

5) โครงการ
สร้างสรรคภ์าษา
และวัฒนธรรม 
(1)กิจกรรมแฟนซี 
(วันฮาโลวีน) 
 (2) กิจกรรมอา
ภาษาอาเซียน 
(3) กิจกรรมลอย
กระทง 

299 ร้อยละของเด็ก
ร่าเริงแจม่ใส
แสดงอารมณ์ 
ความรูส้ึกได้
เหมาะสมร้อย
ละของเด็กมี
ความสุขกับ
ศิลปะดนตรี 
และการ
เคลื่อนไหว 

93.98 ยอด
เยี่ยม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
ศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยให้มี
คุณภาพ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

6) โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
  

299 ร้อยละของเด็ก
ยอมรับและ
พอใจใน
ความสามารถ   

93.98 ยอด
เยี่ยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 
การจัดการ
ศึกษาของโรง  
เรียนเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักย 
ภาพคนทุกช่วงวัย
ให้มีคุณภาพ และ  
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา
ของ

สถานศึกษา 

สอดคล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. 

สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

 (1) กิจกรรมผู้น า
อนุบาล 

 และผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น 

     สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

 7) โครงการ
คริสต์มาสระดับ
อนุบาล 

299 ร้อยละของเด็ก
ร่าเริงแจม่ใส
แสดงอารมณ์ 
ความรูส้ึกได้
เหมาะสม 

93.98 ยอด
เยี่ยม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การเสรมิ 
สร้างการมี
ส่วนร่วมของ
การศึกษา
เอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การจัดการศึกษา
เพื่อมีงานท า ผลิต
และพัฒนาศักย 
ภาพคน การวิจัย
และนวัตกรรม 
ภายใต้ความ
เป็นอัตลักษณ์ของ
พื้นที ่

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

8) โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา 
การด้านสังคม 
(1) กิจกรรมร าลึก
พระคุณครู (ไหว้
ครู) 
(2) กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 
(3) กิจกรรมวัน
คล้ายวันพระราช
สมภพ รัชกาลที่ 9 
(4) กิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนม 
พรรษา รัชกาลที่ 
10 

299 เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม  ช่วย 
เหลือตนเอง  
และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม 
ร้อยละของเด็ก
ยอมรับหรือ
เคารพความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น 
ความคิด 
พฤติกรรม พ้ืน 
ฐานครอบครัว 
เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม  

98.66 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพ
ของเด็ก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
หลักสตูร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ระบบบรหิารจดั
การศึกษา 

9) โครงการหนู
น้อยมีคุณธรรม 
(1) กิจกรรมต้น
กล้าคุณธรรม 
(คุณธรรม 20 
ประการ) 
(2) กิจกรรมหนู
น้อยมารยาทงาม 

299 ร้อยละ
ของเด็กเล่นและ
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แกไ้ขข้อ
ขัดแย้งโดย
ปราศจาก 
การใช้ความ
รุนแรง 

98.66 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพ
ของเด็ก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
หลักสตูร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
ศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยให้มี
คุณภาพ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 

10) โครงการ
น้อมน าท าตามค า
พ่อสอน 

299 ร้อยละของเด็กมี
มารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว้   

98.66 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพ
ของเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การเสรมิ 
สร้างการมี
ส่วนร่วมของ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง  
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา
ของ

สถานศึกษา 

สอดคล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. 

สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

 (1) กิจกรรม
แบ่งปันน้ าใจ 
(2) กิจกรรมตลาด
ล้านนา 

 การยิ้ม ทักทาย 
และมสีัมมา
คารวะกับผู้ใหญ ่

   การศึกษา
เอกชน 

ของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

 11) โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมหนูน้อย
ด้านสติปัญญา 
 (1) กิจกรรมหนู
น้อยรักการอ่าน 
(2) กิจกรรม 
Cooking 

299 ร้อยละของเด็ก
สร้างสรรค์
ผลงานตาม
ความคิดและ
จินตนาการ เช่น 
งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหว
ท่าทาง การเล่น
อิสระ ฯลฯ 

97.32 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพ
ของเด็ก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
หลักสตูร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การจัดการศึกษา
เพื่อมีงานท า ผลิต
และพัฒนาศักย 
ภาพคน การวิจัย
และนวัตกรรม 
ภายใต้ความ
เป็นอัตลักษณ์ของ
พื้นที ่

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

12) โครงการ
เรียนรู้สู่โลกกว้าง  
งานทัศนศึกษา
นอกสถานที ่

299 ร้อยละของเด็ก
ตั้งค าถามในสิ่งท่ี
ตนเองสนใจหรือ
สงสัย และ
พยายามค้นหา
ค าตอบ 

97.32 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพ
ของเด็ก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดการ 
ศึกษาของ
โรงเรียน
เอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
ศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยให้มี
คุณภาพ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

13) โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบ 
Project 
Approach 

299 ร้อยละของเด็กมี
ความสามารถใน
การคิดรวบยอด 
การคิดเชิง
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
การคิดแก้ปญัหา
และสามารถ
ตัดสินใจในเรื่อง
ง่าย ๆ ได ้

97.32 ยอด
เยี่ยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
หลักสตูร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
ศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยให้มี
คุณภาพ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

14) โครงการ
ไทย-อังกฤษสนุก
คิดสนุกท าระดับ
ปฐมวัย 
(1) กิจกรรม Kids 
Show 

299 ร้อยละของเด็ก
สนทนาโตต้อบ
และเล่าเรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

97.32 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพ
ของเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
หลักสตูร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
ศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยให้มี
คุณภาพ และ 
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา
ของ

สถานศึกษา 

สอดคล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. 

สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 สร้าง
ความ
เข้มแข็งด้าน
การบริหาร
และการจัด
การศึกษา 

15) โครงการ
บัณฑิตน้อย 

    79 เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสตปิัญญา  
สื่อสารได้  มี
ทักษะการคิด
พื้นฐาน  และ
แสวงหาความรู้
ได ้

100 ยอด
เยี่ยม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน
เอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
ศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยให้มี
คุณภาพ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์
ที่ 4  
พัฒนาการ
ใช้ระบบ 
ไอซีทีและ
ข้อมูล
สารสนเทศ 
 
ยุทธศาสตร์
ที่ 5 สร้าง
ความ
เข้มแข็งด้าน
การบริหาร
และการจัด
การศึกษา 
 

17) โครงการ
พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
1) งานจัดท า
รายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 
สถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

 โรงเรียนยุวฑูต
ศึกษาพัฒนามี
ระบบการ
ประกันคณุภาพ
ภายในสถาน 
ศึกษาเป็นระบบ
มีคุณภาพและ
เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมสี่วนร่วม 

 ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  
๒ กระบวน  
การบริหาร
และจัดการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
7 การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจดัการ
ส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาต ิ
 

18) โครงการ
เรียนสะอาด
บรรยากาศสดชื่น
ร่มรืน่ด้วยพนัธุ์ไม้ 
1) งานปรับปรุง
ภูมิทัศน์อาคาร
อนุบาล 
(2) กิจกรรมสวน
ผักน้องหน ู

 จัดสภาพ 
แวดล้อมและสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ 
อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ 

 ยอด
เยี่ยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การปฏริูป
ระบบทรัพยา 
กรเพือ่การ 
ศึกษาเอกชน 
เอกชน 
 

 

19) โครงการ
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 
1) งานประชุม
บุคลากรคร ู
2) งานคู่มือ
ผู้ปกครอง-คร ู
3) งานชมรม
ผู้ปกครอง 
4) กิจกรรมสาน
สัมพันธ์บ้านกับ
โรงเรียน 
 

 ประเมินพัฒนา 
การเด็กตาม
สภาพจริงและ
น าผลประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การเสรมิ 
สร้างการมี
ส่วนร่วมของ
การศึกษา
เอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ระบบบรหิารจดั
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษา
ของ

สถานศึกษา 

สอดคล้อง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
สช. 

สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 สร้าง
ความเข้ม 
แข็งด้าน
การบริหาร
และการจัด
การศึกษา 

20) โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ครูบุคลากรระดับ
อนุบาล 
(1)งานส่งครูเข้า
รับอบรม (โค้ช
และเทรนนิ่ง) 

20 ส่งเสริมให้ครมูี
ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจดั
ประสบการณ ์

95  มาตรฐานที่  
๓ การจดั
ประสบ 
การณ์ที่เน้น
เด็กเป็น
ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนา
หลักสตูร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การจัดการศึกษา
เพื่อมีงานท า ผลิต
และพัฒนา
ศักยภาพคน  
การวิจัย 

 (2) งานพัฒนา
แผนการจดั
ประสบการณ ์
(3) งานบันทึก
เหตุการณ์
ประจ าวัน 
(4) งานสะสม
แฟ้มผลงานเด็ก 
(5) งานบันทึก
สานสมัพันธ์บ้าน
และโรงเรียน 
(6) งาน
ประเมินผล
พัฒนาการเด็ก 
(7) งานวิจัยในช้ัน
เรียน 
(20) งานนิเทศ
และประเมินผล
การท างาน 
(9) แฟ้มสะสม
ผลงานคร/ูSARคร ู

     ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การเสรมิ 
สร้างการมี
ส่วนร่วมของ
การศึกษา
เอกชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
ศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยให้มี
คุณภาพ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4  
พัฒนาการ
ใช้ระบบ 
ไอซีทีและ
ข้อมูล
สารสนเทศ 

21 โครงการ
พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1. งานผลติสื่อ
การเรยีนการสอน 
2. งานห้องเรียน
สวยด้วยมือคร ู

20 จัดสภาพ 
แวดล้อมและสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ 
อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ 
 

95  มาตรฐานที่  
๓ การจดั
ประสบ 
การณ์ที่เน้น
เด็กเป็น
ส าคัญ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การปฏริูป
ระบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
เอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสตูร 
กระบวนการเรียน
การสอน การวดั
ประเมินผล และ
การศึกษาท่ีเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  
ยุทธ 

ศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา
ธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
ท่ี 1 

 
 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรฐาน 
ท่ี 1 

 
ประเด็นท่ี 
1.1, 1.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

7. การเรียน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการ
สื่อสารและเพิ่ม
ทักษะส าหรับ
ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 
8. การจัดการ
เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 
(ภาษาท่ีสาม) 

กิจกรรม
สัปดาห์
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
ทุกคน 
 

1.นักเรียนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม
สามารถพัฒนา
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษได้
อย่างม ี
ประสิทธิภาพ
2.นักเรียน
สามารถน า 
เสนอผลงาน
ทาง
วิทยาศาสตร์
ของตนเองได้
เป็นอย่างดี 

นักเรียนร้อยละ 
98 มีความ
กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมและ
พัฒนาทักษะ
ด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 

นักเรียน
สามารถพัฒนา
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประ- 
สิทธิภาพ 
นักเรียน
สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์
และน าเสนอ
ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์
ของตนเองได้
เป็นอย่างดี  

กิจกรรม
สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมสอน
ซ่อมเสริม 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

 
 

2. โครงการรักการอ่าน มาตรฐาน 
ท่ี 1, 2 

 
ประเด็นท่ี 
1.1, 2.5 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ท่ี 1, 2, 4 

9. การส่งเสริม
ทักษะการอ่าน 
เขียนภาษาไทย
เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือใน
การเรียนรู้
ภาษาอื่น 

กิจกรรม
ห้องสมุด
เคลื่อนท่ี 

นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
ทุกคน 
 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดี
ขึ้น ทักษะการ
อ่าน เขียน 
และสะกด
ค าศัพท์ มีการ
พัฒนา 

ร้อยละ 80 
ของนักเรียน
รู้จักแสวงหา
ความรู้นอก
ห้องเรียน 

นักเรียนมีผล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดีขึ้น 
สามารถพัฒนา
ทักษะการอ่าน 
เขียน และ
สะกดค าศัพท์ 
ได้ดียิ่งขึ้น 

กิจกรรม
กล่องความรู้ 
กิจกรรม
ปฏิทินความรู้ 
  

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

 
 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มาตรฐาน 
ท่ี 1 

 
ประเด็นท่ี 

1.1 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

8. การจัดการ
เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 
(ภาษาท่ีสาม) 
9. การส่งเสริม
ทักษะการอ่าน 
เขียนภาษาไทย
เพื่อใช้เป็น 
เครื่องมือใน
การเรียนรู้
ภาษาอื่น 

กิจกรรม
พัฒนา
ศักยภาพการ
อ่านและการ
เขียน 

นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
ทุกคน 

นักเรียนได้รับ
การพัฒนาด้าน
การอ่าน  
การเขียน 
การคิดค านวณ
และการคิด
วิเคราะห์ผ่าน
การท ากิจกรรม
ท้ังในและนอก
ห้องเรียน 

นักเรียนร้อยละ 
85 มีการ
พัฒนา
ศักยภาพด้าน
การอ่าน การ
เขียน การคิด
วิเคราะห์และ
คิดค านวณ 

นักเรียน
สามารถพัฒนา
ทักษะด้านการ
อ่าน การเขียน 
การคิดค านวณ
และการคิด
วิเคราะห์ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรม
พัฒนาการคิด 
วิเคราะห์ 
และค านวณ 
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ยุทธศา 
สตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น 

การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา

ธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

 
 

4. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มาตรฐาน 
ท่ี 1 

 
ประเด็นท่ี 

1.1 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

2. การจัดการ
เรียนรู้เพื่อสร้าง
ทักษะพื้นฐานท่ี
เชื่อมโยงสู่การ
สร้างอาชีพและ
การมีงานท า 

กิจกรรม
แข่งขันศิลป 
หัตถกรรม 

นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษา
แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
จ านวน 400 
คน 

นักเรียนได้
แสดงความรู้
ความสามารถ
ด้านวิชากรใน
การแข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการต่างๆ 

นักเรียนร้อยละ 
80 ได้แข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการ 

นักเรียน
สามารถแสดง
ความรู้ความ 
สามารถด้าน
วิชากรในการ
แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
ต่างๆ 

กิจกรรมแข่ง 
ขันวิชาการ
นานาชาติ 
อื่นๆ เช่น 
ASMO, Pre-
Gifted, T-
DET 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

 
 

5. โครงการไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกท า มาตรฐาน 
ท่ี 1, 3 

 
ประเด็นท่ี 
1.1, 3.1 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1, 3 

8. การจัดการ
เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 
(ภาษาท่ีสาม) 

กิจกรรม 
One Day 
One Word 
ประถมศึกษา 

นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาทุก
คนร่วมท า
กิจกรรม 

นักเรียนได้
เรียนรู้ 
แลกเปลี่ยน
ค าศัพท์ใหม่ๆ 
และสามารถ
ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร 

นักเรียนร้อยละ 
95 ใช้
ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

นักเรียนรู้
ค าศัพท์ 
สามารถสะกด
ค าศัพท์ได้ดี
และถูกต้อง
มากขึ้น 
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร
ได้เป็นอย่างดี 

กิจกรรม 
One Day 
One Word 
มัธยมศึกษา 
กิจกรรม 
Today’ 
Idiom
มัธยมศึกษา 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

 

6.โครงการ 
ASEAN 
Minutes 
มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4-6 

นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาทุก
คน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศต่างๆ
ในอาเซียน
อย่างถูกต้อง 
และได้เรียนรู้
การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

นักเรียนร้อยละ 
95 รู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประเทศในกลุ่ม
อาเซียนเป็น
อย่างด ี

นักเรียนรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆ
ในกลุ่มอาเซียน 
และสามารถอยู่
ร่วมกันบน
ความแตกต่าง 

มาตรฐาน 
ท่ี 1 

 
ประเด็นท่ี 

1.1 
 
 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

8. การจัดการ
เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 
(ภาษาท่ีสาม) 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

 
 

7. โครงการลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร มาตรฐาน 
ท่ี 1, 3 

 
ประเด็นท่ี 
1.3, 3.1 

 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1, 3 

1. การปลูกฝัง
ความมีระเบียบ
วินัย ทัศนคติท่ี
ถูกต้องผ่าน
กระบวนการ
ลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด 
 
 

กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตร
นารีรุ่นใหญ่  
ระดับ ม.1-3 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
1 - 3 เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 

นักเรียน ได้ฝึก
ความอดทน 
ความมีระเบียบ
วินัย รู้จัก
ช่วยเหลือ
ตัวเองและผู้อื่น 
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

นักเรียน ร้อย
ละ 90 มีความ
กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

นักเรียนมีความ
อดทน มี
ระเบียบวินัย 
รู้จักการ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
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ยุทธ 

ศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น 

การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา

ธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

 กิจกรรมจิต
อาสาพัฒนา
ชุมชน 

นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี
ท่ี 1 - 3 เข้า
ร่วมกิจกรรม
ทุกคน 

นักเรียน ได้ฝึก
ความอดทน 
ความมีระเบียบ
วินัย รู้จัก
ช่วยเหลือ
ตัวเองและผู้อื่น 
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

นักเรียนร้อยละ 
95 เข้าร่วม
กิจกรรม  

นักเรียนมคีวาม
อดทน มี
ระเบียบวินัย 
รู้จักช่วยเหลือ
ตัวเองและผู้อื่น 
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี 

   

กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตร
นารีส ารอง 
ระดับ ป.1-3 

กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตร
นารีสามัญ 
ระดับ ป.4-6 

นักเรียน ร้อย
ละ 80 มีความ
กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนสนุก
กับการเรียนรู้
และกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีทาง
ค่ายจัดให้ 

นักเรียน ร้อย
ละ 85.52 
เข้าร่วม
กิจกรรม และมี
ความกระตือ 
รือร้นในการท า
กิจกรรม 

นักเรียนมี
ระเบียบวินัย
สามารถ
ปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่นในระหว่าง
การท ากิจกรรม
ได้เป็นอย่างดี 

กิจกรรม
นักศึกษาวิชา
ทหาร 

นักศึกษาวิชา
ทหารทุกคน 

นักเรียนได้ฝึก
ความอดทน มี
ระเบียบวินัย 
เป็นผู้น า มี
ความรักชาติ 
ศาสนา พระ 
มหากษัตริย์ 

นักเรียนร้อยละ 
95 ตระหนัก
ถึงบทบาท
หน้าท่ีของ
นักศึกษาวิชา
ทหาร 

นักเรียนมีความ
อดทน มี
ระเบียบวินัย 
เป็นผู้น าท่ีดี รัก
ชาติ ศาสนา 
และพระมหา 
กษัตริย์ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

 
 

8.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน มาตรฐาน 
ท่ี 1, 3 

 
ประเด็นท่ี 
1.1, 1.2, 

3.1 
 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ท่ี 1, 2, 3, 
4 

2. การจัดการ
เรียนรู้เพื่อสร้าง
ทักษะพื้นฐานท่ี
เชื่อมโยงสู่การ
สร้างอาชีพและ
การมีงานท า 
3. การจัดการ
เรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วย
วิธีการ Active 
Learning 
4. การจัดการ
เรียนการสอน
เพื่อฝึกทักษะ
การคิดแบบมี
เหตุผลและเป็น
ขั้นตอน 
(Coding) 
 

กิจกรรม
เลือกตั้งคณะ 
กรรมการ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
ทุกคน 

นักเรียนได้ฝึก
วางแผน และ
แก้ไขปัญหา 
รู้จักการท างาน
เป็นทีม สร้าง
ความสามัคคีใน
หมู่คณะ  

นักเรียนร้อยละ 
95 เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนร้อยละ 
95 รู้จักคิดวาง 
แผน และแก้ 
ปัญหา สร้าง
ความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในหมู่
คณะ สามารถ
ท างานและมี
ความเป็นผู้น า
ท่ีดี 

กิจกรรม 
Retreat 

นักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี
4-6 ทุกคน 

นักเรียนได้ฝึก
วางแผนและฝึก
แก้ปัญหาเพ่ือ
สร้างความ
สามัคคีให้
เกิดขึ้นในหมู่
คณะ 

นักเรียนร้อยละ 
95 เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียน
สามารถอยู่ร่วม 
กันอย่างมีความ  
สุข สามารถ
วางแผน และ
แก้ปัญหาเพ่ือ
สร้างความ
สามัคคีในหมู่
คณะ 
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ยุทธศา 
สตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
เป้าหมาย 

 
 
 

 
ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัด  

ประเด็นการ
ติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา

ธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

 กิจกรรมวัน
งดสูบบุหรี่
โลก 

นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
ทุกคน 

นักเรียนได้
ตระหนักถึงพิษ
ภัยและ
ผลกระทบของ
การสูบบุหรี่ 

นักเรียนร้อยละ 
98 เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

นักเรียนร้อยละ 
98 ให้ความ
ร่วมมือในการ
ท ากิจกรรม
ตระหนักถึงพิษ
ภัยและ
ผลกระทบของ
การสูบบุหรี่ 

   

กิจกรรม 
Spirit week 
 

นักเรียน
ระดับชั้นเตรียม
อนุบาล ถึง  
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ร้อยละ 79 
เข้าร่วม
กิจกรรม  

นักเรียนได้ฝึก
การท างานเป็น
ทีม การอยู่
ร่วมกับผู้อื่นบน
ความแตกต่าง 
และใช้
ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร 

นักเรียน
ระดับชั้นเตรียม
อนุบาล ถึง  
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ร้อยละ 80 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนรู้จัก
การท างานเป็น
ทีม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นบน
ความแตกต่าง 
และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร 

กิจกรรม 
Halloween 
Festival 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
1 – 6 ทุกคน 
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
 

นักเรียนได้
เรียนรู้
วัฒนธรรมของ
ต่างประเทศ 
รู้จักการท างาน
เป็นทีม เกิด
ความสามัคคีใน
หมู่คณะ และ
อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง 

นักเรียน  
ร้อยละ 90  
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
 

นักเรียนเรียนรู้
วัฒนธรรมของ
ต่างประเทศ 
รู้จักการท างาน
เป็นทีม เกิด
ความสามัคคีใน
หมู่คณะ และ
สามารถอยู่
ร่วมกันบน
ความแตกต่าง 

กิจกรรม 
Valentine 
Secret 
 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
5 – 6 ทุกคน 
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

นักเรียนได้ฝึก
การคิด ฝึก
วางแผน และ
ฝึกแก้ไขปัญหา
จากการท า
กิจกรรมท้ังใน
และนอก
ห้องเรียน 

นักเรียนร้อยละ
80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียน
สามารถพัฒนา
ทักษะการคิด 
การวางแผน 
และการแก้ไข
ปัญหา 

กิจกรรม งาน
Social 

กิจกรรม 
Team 
Building 
 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
5 – 6 ทุกคน 
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

นักเรียนมีเจต
คติท่ีดี ได้ฝึก
การเรียนรู้และ
การอยู่ร่วมกัน
กับผู้อื่นบน
ความแตกต่าง 

นักเรียนร้อยละ
80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนมีเจต
คติท่ีดี สามารถ
เรียนรู้และอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น
บนความ
แตกต่าง 
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ยุทธศา 
สตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น 
การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา
ธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

 กิจกรรม 
Social 
Service 
 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
5 – 6 ทุกคน  

นักเรียนได้รู้จัก
ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน 
มีจิตสาธารณะ 

นักเรียนร้อยละ 
80 ร่วมกันท า
กิจกรรม 

นักเรียนมีจิต
สาธารณะ รู้จัก
ท างานเป็นทีม 

   

กิจกรรม 
Fund 
Raising 
 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
5 – 6 ทุกคน  

นักเรียนได้ฝึก
การคิด ฝึก
วางแผน และ
ฝึกแก้ไขปัญหา
จากการท า
กิจกรรมท้ังใน
และนอก
ห้องเรียน 

นักเรียนร้อยละ
80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียน
สามารถพัฒนา
ทักษะการคิด 
การวางแผน 
และการแก้ไข
ปัญหา 

กิจกรรม 
ABS Green 
Project 
 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
5 – 6 ทุกคน 

นักเรียนได้ฝึก
การท างานเป็น
ทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนร้อยละ
80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียน
สามารถเรียนรู้
ท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความ
แตกต่าง 

กิจกรรม
จัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ใน
การท าสื่อ
ดิจิตอล 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
5 – 6 ทุกคน 

นักเรียนมี
อุปกรณ์จัดท า
สื่อดิจิตอล
เพียงพอ 

นักเรียนร้อยละ
90 มีอุปกรณ์
จัดท าสื่อ
ดิจิตอล
เพียงพอ 

นักเรียน
สามารถน า
อุปกรณ์จัดท า
สื่อดิจิตอลไปใช้
ให้เกิด
ประโยชน์อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

 
 

9. โครงการภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน 
ท่ี 1, 3 

 
ประเด็นท่ี 
1.1, 1.2, 

3.1 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

3. การจัดการ
เรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วย
วิธีการ Active 
Learning 

กิจกรรมวัน
สุนทรภู่ 

นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนมีความ
รคูวามเขาใจ
เกี่ยวกับภาษา
และวัฒนธรรม
ไทยเพิ่มมากขึ้น  
สามารถน าไป
ปรับใชใน 
การเรียนได้ 
อยางเหมาะสม 

นักเรียนร้อยละ 
98 เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

นักเรียน
สามารถใช
ภาษาในการ
สื่อสารอย่าง  
ถูกตอง และ
เหมาะสม  
รู และเขาใจใน
วัฒนธรรมไทย
มากยิ่งขึ้น 

กิจกรรม
สัปดาห์ 
ภาษาและ 
วัฒนธรรม 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

 

10.โครงการวันส าคัญต่างๆ มาตรฐาน 
ท่ี 1 

 
ประเด็น 
ท่ี 1.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

3. การจัดการ
เรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วย
วิธีการ Active 
Learning 

กิจกรรมวัน
สงกรานต์ 

นักเรียนระดับ 
ช้ันประถม 
ศึกษา ถึง 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนได้
เรียนรู้ ได้
อนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี
ไทย 

นักเรียนร้อยละ
80 เข้ารวม
กิจกรรม 

นักเรียนรู้และ
เข้าใจ รู้จัก
อนุรักษ์ และ
สืบสาน
ประเพณีไทย 
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ยุทธศา 
สตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น
การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา
ธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

 กิจกรรมวัน
ไหว้ครู 

นักเรียนระดับ 
ช้ันประถม 
ศึกษา ถึง 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนได้รู้
และเข้าใจถึง
ความส าคัญ
ของพิธีการไหว้
ครู 

นักเรียน 
ร้อยละ 99  
เขารวมพิธีไหว
ครู 
 

นักเรียน
ตระหนักและ
รับรูถึง
ความส าคัญ
ของพิธีไหวครู 
รู้แสดงความ
เคารพต่อครู  

  9. การส่งเสริม
ทักษะการอ่าน 
เขียนภาษาไทย
เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือใน
การเรียนรู้
ภาษาอื่น 

กิจกรรมวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
รัชกาลท่ี 10 

นักเรียนระดับ 
ช้ันประถม 
ศึกษา ถึง 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนไดเ้รียน 
รู้และเข้าใจถึง
ความส าคัญ
ของวันเฉลิม
พระชนม 
พรรษา รัชกาล
ท่ี 10 

นักเรียนร้อยละ 
95 มีความ
กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียน
ตระหนักและ
เข้าใจถึงความ 
ส าคัญของวัน
เฉลิมพระชนม 
พรรษา รัชกาล
ท่ี 10 

กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

นักเรียนระดับ 
ช้ันอนุบาล 
ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ความส าคัญ
ของวันเข้า 
พรรษา ได้รับ
การปลูกฝังให้
เป็นบุคคลท่ีมี
จิตสาธารณะ 

ผู้เรียนร้อยละ 
98 เข้าร่วม
กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

นักเรียนเห็น
ความส าคัญวัน
เข้าพรรษา  
ไดร้ับปลูกฝัง
คุณธรรม จริย 
ธรรมจากครู  
มีจิตสาธารณะ 

กิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ 

นักเรียนระดับ 
ช้ันประถม 
ศึกษา ถึง 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนได้
เรียนรู้และ
เข้าใจถึง
ความส าคัญ
ของวันแม่
แห่งชาติ 

นักเรียนร้อยละ 
95 มีความ
กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียน
ตระหนักและ
เข้าใจถึง
ความส าคัญ
ของวันแม่
แห่งชาติ 

กิจกรรมวัน
ฮาโลวีน 

นักเรียนระดับ 
ช้ันประถม 
ศึกษา ถึง 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนได้
เรียนรู้ และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของ
ต่างประเทศ
มากยิ่งขึ้น 

นักเรียนร้อยละ
95 มีความ
กระตือรือร้นใน
การท ากิจกรรม 

นักเรียนรู้ถึง
วัฒนธรรมของ
ต่างประเทศ 
รู้จักการท างาน
เป็นทีม 
สามารถอยู่
ร่วมกันบน
ความแตกต่าง 

กิจกรรมวัน
คล้ายวันพระ
ราชสมภพ 
รัชกาลท่ี 9 

นักเรียนระดับ 
ช้ันประถม 
ศึกษา ถึง 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนได้
เรียนรู้และ
เข้าใจถึง
ความส าคัญ
ของการจัด
กิจกรรม 

นักเรียนร้อยละ 
95 มีความ
กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียน
ตระหนักและ
เข้าใจถึง
ความส าคัญ
ของการจัด
กิจกรรม 



25 
 

 

 

 
ยุทธ 

ศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น
การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา
ธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

 กิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

นักเรียนระดับ 
ช้ันประถม 
ศึกษา ถึง 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนได้รับ
การปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรมจาก
ครู รู้และเข้าใจ
ท่ีมาและ
ความส าคัญ
ของประเพณี
ไทย 

นักเรียนร้อยละ 
98 เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนรู้จัก
อนุรักษ์ 
ประเพณี 
ขนบธรรมเนียม
ของชาติ ได้รับ
การปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรมจาก
ครูผ่าน
กระบวนท า
กิจกรรม 

   

กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

นักเรียนระดับ 
ช้ันอนุบาล ถึง 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนกล้าคิด 
กล้าท าและ
กล้าแสดงออก 
มีความสุขกับ
การท ากิจกรรม
ร่วมผู้อื่น  

1. นักเรียน 
ร้อยละ 96.76 
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม  
 

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์
จริงจากการท า
กิจกรรม และ
กล้าคิด กล้า
แสดงออก 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี 

1 
 
 

11. โครงการทัศนศึกษา มาตรฐาน 
ท่ี 1 

 
ประเด็น 
ท่ี 1.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1, 3 

3. การจัดการ
เรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วย
วิธีการ Active 
Learning 

กิจกรรมทัศน
ศึกษาระดับ 
ชั้น ป.1-ป.6 

นักเรียนระดับ 
ช้ันประถม 
ศึกษา ถึง 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ี
ได้รับไปใช้ใน
การศึกษาและ
การด ารงชีวิต
ได้ 

ร้อยละ 96.23 
ได้รับความ
ร่วมมือจาก
นักเรียนในการ
เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

นักเรียน 
สามารถน า
ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ี
ได้รับไปใช้ใน
การศึกษาใน
ห้องเรียนและ
สามารถน าไป
ปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิต 

กิจกรรมทัศน
ศึกษา  
ระดับชั้น ม.1 
- ม.6 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี 

1 
 
 

12.โครงการ 
To be 
Number 
One 
 

นักเรียนระดับ 
ช้ันประถม 
ศึกษา ถึง 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพตาม
ความถนัดและ
สร้างเครือข่าย
แกนน า
นักเรียนและ
สมาชิกทูบีนัม
เบอร์วันได้ 

นักเรียนร้อยละ 
85 เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียน
สามารถพัฒนา
ศักยภาพตาม
ความถนัดของ
ตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
และสามารถ
สร้างเครือข่าย
แกนน า
นักเรียนและ
สมาชิกทูบี 
นัมเบอร์วันได้ 
 

มาตรฐาน 
ท่ี 1 

 
ประเด็นท่ี 

1.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 
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ยุทธ 

ศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา

ธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี 1 

 
 

13.โครงการ
วันคริสต์มาส 

นักเรียนระดับ 
ช้ันอนุบาล 
ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนมีความ
ตระหนัก และ
มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม
และการแสดง
อย่างเต็ม
ความสามารถ 

นักเรียนร้อยละ 
95  เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

นักเรียนได้
แสดงออกและ
มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม  
รู้สามัคคีในการ
ท างานร่วมกัน
เป็นทีมก่อให้ 
เกิดการพัฒนา 
ท้ังทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และ
สังคม 

มาตรฐาน 
ท่ี 1 

 
ประเด็นท่ี 

1.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

8. การจัดการ
เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 
(ภาษาท่ีสาม) 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี 1 

 
 

14.โครงการ
งานกีฬา 

นักเรียนระดับ 
ช้ันประถม 
ศึกษา ถึง 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนได้ฝึก
ความสามัคคี 
รู้แพ้ รู้ชนะ  
รู้อภัย และกล้า
แสดงออกถึง
ความสามารถ
ของตนเอง 

นักเรียนร้อยละ 
90 มีความ
กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

นักเรียนมีความ
สามัคคีรู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย 
และกล้า
แสดงออกถึง
ความสามารถ
ของตนเอง 

มาตรฐาน 
ท่ี 1 

 
ประเด็นท่ี 

1.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

3. การจัดการ
เรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วย
วิธีการ Active 
Learning 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี 1 

 
 

15.โครงการส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐาน 
ท่ี 1 

 
ประเด็นท่ี 

1.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

4. การจัดการ
เรียนการสอน
เพื่อฝึกทักษะ
การคิดแบบมี
เหตุผลและเป็น
ขั้นตอน 
(Coding) 

กิจกรรมชั่ง
น้ าหนัก – 
วัดส่วนสูง 

นักเรียนระดับ 
ช้ันอนุบาล 
ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

 ผู้เรียนร้อยละ 
90 มีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์และ 
ทราบข้อมูล
พัฒนา การ
ด้านร่างกาย
ของตนเอง 

ผู้เรียนมี
สุขภาพ 
พลานามัย
สมบูรณ์
แข็งแรง 
น้ าหนัก-ส่วนสูง
เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

กิจกรรม
ทดสอบ
สมรรถภาพ
ร่างกาย 

นักเรียนระดับ 
ช้ันอนุบาล 
ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

 ผู้เรียนร้อยละ 
90 ทราบ
ข้อมูล
พัฒนาการด้าน
ร่างกายของ
ตนเอง 

ผู้เรียนมี
สุขภาพ
พลานามัย
สมบูรณ์ 
แข็งแรง 

งานบันทึก
ข้อมูลภาวะ
โภชนาการ 

นักเรียนระดับ 
ช้ันอนุบาล 
ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

 ผู้เรียนร้อยละ 
90 มีการ
เจริญเติบโต 
เหมาะสมกับวัย
และได้
รับประทาน
อาหารตาม
หลักโภชนาการ 

ผู้เรียนมีการ
เจริญเติบโต 
เหมาะสมกับวัย
และได้
รับประทาน
อาหารตาม
หลักโภชนาการ 
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ยุทธศา 
สตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา

ธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

 กิจกรรม
ตรวจเช็ค
สุขภาพฟัน 

นักเรียนระดับ 
ช้ันอนุบาล ถึง 
ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษา ทุกคน 

นักเรียนได้
เรียนรู้วิธีดูแล 
รักษาฟัน 

นักเรียนร้อยละ 
90 มีสุขภาพ
ฟันแข็งแรง 

นักเรียนมี
สุขภาพฟัน
แข็งแรง 

   

กิจกรรม
รณรงค์ฉีด
วัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ / วัคซีน
ตามเกณฑ์ 

นักเรียนระดับ 
ช้ันอนุบาล ถึง 
ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษา ทุกคน 

นักเรียนได้รับ
วัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ 

นักเรียนร้อยละ 
90 ได้รับ
วัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ 

นักเรียนได้รับ
วัคซีนไข้หวัด
ใหญอ่ย่างทั่วถึง
และเกิดโรค
ไข้หวัดใหญ่
ลดลง 

กิจกรรม
วัคซีนฟรีตาม 
วัย (HPV/ 
DT/MMR) 

นักเรียนระดับ 
ช้ันอนุบาล ถึง 
ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษา ทุกคน 

นักเรียนได้รับ
วัคซีนตามวัค
ครบ 

ผู้เรียนร้อยละ 
90 ได้รับ
วัคซีนป้องกัน
โรคครบ 

นักเรียนได้รับ
วัคซีนตามวัย
ครบทุกคน 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี 1 

 
 

16.โครงการพัฒนาระบบงานพยาบาล มาตรฐาน 
ท่ี 1 

 
ประเด็นท่ี 

1.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

4. การจัดการ
เรียนการสอน
เพื่อฝึกทักษะ
การคิดแบบมี
เหตุผลและเป็น
ขั้นตอน 
(Coding) 

กิจกรรม
อบรมการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
ให้กับ
พนักงานและ
บุคลากร 

ครู บุคลากร 
และพนักงาน
ทุกคน 

ครู บุคลากร 
และพนักงาน
ได้รับการอบรม
การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น 

ครู บุคลากร 
และพนักงาน
ทุกคน ร้อยละ  
75 ได้รับการ
อบรมการปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น 

ครู บุคลากร 
และพนักงานมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น 

กิจกรรม
ประกัน
อุบัติเหตุ 

นักเรียนระดับ 
ช้ันอนุบาล 
ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนได้รับ
สวัสดิการ
ประกัน
อุบัติเหตุ 

นักเรียน ร้อย
ละ  90 ได้รับ 
ประกัน
อุบัติเหตุ 

นักเรียนได้รับ
สวัสดิการ
ประกัน
อุบัติเหตุ 

กิจกรรมเบิก
ครุภัณฑ์ ยา 

นักเรียน ครู 
บุคลากร และ
พนักงานทุกคน 

ยา มีจ านวน
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของนักเรียน 

นักเรียน ครู 
บุคลากร และ
พนักงาน ร้อย
ละ 90 ได้รับ
ยาเพียงพอ 

นักเรียนได้รับ
ยาอย่าง
เพียงพอต่อการ
รักษาโรค 

กิจกรรมพ่น
หมอกควัน
ก าจัดยุง 

นักเรียนระดับ 
ช้ันอนุบาล 
ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียน
ปลอดภัยจาก
เชื้อโรค
ไข้เลือดออก 

นักเรียนร้อยละ 
95 ปลอดภัย
จากยุง 

นักเรียนไม่ป่วย
หรือไม่ได้รับ
เชื้อ
ไข้เลือดออก 

กิจกรรมแจ้ง
โรคตาม
ฤดูกาล 

นักเรียนระดับ 
ช้ันอนุบาล 
ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนได้รับ
ข่าวสารเกี่วกับ
โรคต่างๆ 

นักเรียนร้อยละ 
90 รู้ทันต่อ
โรคต่างๆ 

นักเรียนรู้จัก
การป้องกัน
ตนเองจากเชื่อ
โรคได้ 
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ยุทธ 

ศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา

ธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

 
 

17.โครงกา
ราหาร
กลางวันดีมี
คุณภาพ 

นักเรียนระดับ 
ช้ันอนุบาล 
ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนได้ทาน
อาหารท่ีมี
ประโยชน์ 

นักเรียนร้อยละ 
98 ได้ทาน
อาหารท่ี
เพียงพอและมี
ประโยชน์ 

นักเรียนทาน
อาหารเพียงพอ 
ถูกต้องตาม
หลักอนามัย 
และครบ 5 หมู่ 

มาตรฐาน 
ท่ี 1 

 
ประเด็น 
ท่ี 1.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 2 

 
 

1.โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ มาตรฐาน 
ท่ี 2 

 
ประเด็นท่ี 
2.2, 2.3 

 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 2, 4 

6. การจัดการ
เรียนรู้ด้วย 
STEM 
Education 
6.1 
สถานศึกษามี
การจัดการ
เรียนการสอน
แบบ STEM  
Education 

กิจกรรมงาน
หนังสือ/
อุปกรณ์การ
เรียนการ
สอน 

นักเรียนระดับ 
ช้ันประถม 
ศึกษา ถึง 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

การบริหารงาน
วิชาการมีความ
คล่องตัว ครู
และบุคลากร
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนร้อยละ 
100 มี
หนังสือ/
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
ครบ 

โรงเรียนมี
หลักสูตรที่
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของผู้ปกครอง 
และผู้เรียน 
เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์และ
จุดเน้นของ
โรงเรียน 

กิจกรรมการ
ประชุมใหญ่
ผู้ปกครอง-
นักเรียน 
งานพัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ฝ่ายวิชาการ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 2 

 
 

2.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐาน 
ท่ี 2 

 
ประเด็นท่ี  
2.2, 2.3 

 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 2, 4 

4. การจัดการ
เรียนการสอน
เพื่อฝึกทักษะ
การคิดแบบมี
เหตุผลและเป็น
ขั้นตอน 
(Coding) 

กิจกรรม
พัฒนา
ปรับปรุง
หลักสูตร 

หลักสูตรได้รับ
การปรับปรุงให้
สอดคล้องกับ
แนวทาง 
จุดเน้น 
วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน 

สถานศึกษามี
หลักสูตรของ
สถานศึกษาไว้
เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอน 

หลักสูตรของ
โรงเรียนได้
มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ 
100 
เปอร์เซ็นต์ 

โรงเรียนมี
หลักสูตรที่
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของผู้ปกครอง 
และผู้เรียน 
เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์และ
จุดเน้นของ
โรงเรียน 

กิจกรรม
วิเคราะห์
หลักสูตร 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 2 

 
 

3.โครงการชุมชนสัมพันธ์ มาตรฐาน 
ท่ี 2 

 
ประเด็นท่ี  
2.2, 2.3 

 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 2, 4 

 
กิจกรรมบ้าน
เด็กโชคดี 

โรงเรียนใน
ชุมชนใกล้เคียง
และชุมชน
ห่างไกล 
ผู้ด้อยโอกาส 

โรงเรียนมีการ
สร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน 
ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องให้
ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี 

โรงเรียนใน
ชุมชนใกล้เคียง
และชุมชน
ห่างไกล 
ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับของ
บริจาค ร้อยละ 
95 

โรงเรียนมี
ความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน 
ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องให้
ความร่วมมือ 
และมีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรม 
 
 

กิจกรรม
แบ่งปัน
ผู้ด้อยโอกาส 
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ยุทธ 

ศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา

ธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

 กิจกรรม
สนับสนุน
และบริการ
กิจกรรมทาง
สังคม 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร 
นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 

หน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและ
เอกชน ตลอด
ถึงผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัด
การศึกษา 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร 
นักเรียน และ
ผู้ปกครอง มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม ร้อย
ละ 100 

หน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและ
เอกชน ตลอด
ถึงผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัด
การศึกษา 

   

กิจกรรมสร้าง
สัมพันธ์
ระหว่าง
โรงเรียนกับ
สังคม 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 2 

 
 

4. โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน มาตรฐาน 
ท่ี 2 

 
ประเด็นท่ี  

2.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 2, 4 

 
งาน Year 
Book 

สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
ป้ายโฆษณา 

1.โรงเรียนมี
ความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน 
2.ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องให้
ความร่วมมือ 
และมีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรม 
3.คณะครู 
ผู้ปกครอง ได้
ท างาน อย่างมี
คุณภาพ ได้
ร่วม
ปรึกษาหารือ
หาแนวทางใน
การพัฒนางาน
ทุกฝ่ายของ
โรงเรียน 

 สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
ป้ายโฆษณามี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 100 

1.ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง 
ชุมชนและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วมในการ
บริหาร
การศึกษา 
2.ผู้ปกครอง 
คณะผู้บริหาร 
คณะครู ได้ร่วม
งามพร้อมร่วม
แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน 
ในการจัด
กิจกรรมทุก
กิจกรรม
ร่วมกัน  ท าให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 
และเกิดการ
พัฒนาโรงเรียน 
นักเรียน 

กิจกรรมซ้ือ
ของขวัญมอบ
สวัสดีปีใหม่
ให้สมาคม
และองค์กร
ภายนอก 
กิจกรรม
ส่งเสริม 
สนับสนุน
ชมรม
ผู้ปกครอง 
กิจกรรม
ประสานงาน
สมาคม
โรงเรียน
เอกชน 
กิจกรรม
ประชาสัมพัน
ธ์ผ่านสื่อ 
เฟซบุ๊ค อีเมล 
เว็บไซต์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และ
ป้าย ประชา 
สัมพันธ์ 
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ยุทธ 

ศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา

ธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 2 

 
 

5.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 มาตรฐาน 
ท่ี 1 

 
ประเด็น 
ท่ี 1.1 

 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 2, 4 

 
กิจกรรมแนะ
แนวรวมใน
ชั่วโมงแนะ
แนว 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
6 ปีการศึกษา 
2562 ทุกคน
มีความพร้อม
ในการศึกษาใน
ระดับอุดม 
ศึกษา 
 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
6 มีการ
เตรียมพร้อม
ต่อการศึกษา
ต่อในระดับ
อุดม 
ศึกษา 

ความส าเร็จ
ของกิจกรรม
ท้ังหมดมีค่า
ความส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลายได้
เตรียมความ
พร้อมใน
การศึกษาต่อใน
ระดับอุดม 
ศึกษา และ
สามารถเข้า
เรียนต่อใน
ระดับอุดม 
ศึกษาได้ทุกคน 

กิจกรรมออม
ทรัพย์
นักเรียนชั้น 
ม.6 
กิจกรรมแนะ
แนวแบ่งตาม
เชื้อชาติ 
กิจกรรม
ประชุม
ผู้ปกครอง 
กิจกรรม 
Senior Fund 
Raising 
กิจกรรมแนะ
แนวจาก
สถาบันการศึ
กษาต่างๆ 
กิจกรรมแนะ
แนวอาชีพ 
กิจกรรมทัศน
ศึกษาด้าน
วิชาการ 
กิจกรรม 
Reunion 
กิจกรรม 
Internship 
Program 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 2 

 
 

6.โครงการแสดงความยินดีนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา มาตรฐาน 
ท่ี 1 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 2, 4 

2. การจัดการ
เรียนรู้เพื่อสร้าง
ทักษะพื้นฐานท่ี
เชื่อมโยงสู่การ
สร้างอาชีพและ
การมีงานท า 

กิจกรรม
ส าเร็จ
การศึกษา ป.
6 และ ม.6 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
6 ปีการศึกษา 
2562 ทุกคน 

นักเรียนได้รับ
การยกย่องเชิด
ชูเกียรติให้เป็น
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 
100 ส าเร็จ
การศึกษา 
ได้รับการยก
ย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็น
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจ
ในความส าเร็จ
ทางการศึกษา 
ไดร้ับการยก
ย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็น
ผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

กิจกรรม 
G.12 Good 
bye Party 
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ยุทธ  

ศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา

ธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3 

 
 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐาน 
ท่ี 2 

 
ประเด็นท่ี 
2.2, 2.3 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3 

4. การจดัการ
เรียนการสอน
เพื่อฝึกทักษะ
การคิดแบบมี
เหตุผลและ
เป็นขั้นตอน 
(Coding) 

กิจกรรม
พัฒนา
ปรับปรุง
หลักสูตร 

หลักสูตรได้รับ
การปรับปรุงให้
สอดคล้องกับ
แนวทาง 
จุดเน้น 
วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน 

สถานศึกษามี
หลักสูตรของ
สถานศึกษาไว้
เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอน 

หลักสูตรของ
โรงเรียนได้
มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ 
100 
เปอร์เซ็นต์ 

โรงเรียนมีหลัก 
สูตรที่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการ 
ของผู้ปกครอง 
และผู้เรียน 
เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์และ
จุดเน้นของ
โรงเรียน 

กิจกรรม
วิเคราะห์
หลักสูตร 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3 

 
 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพของครูสายผู้สอน มาตรฐาน 
ท่ี 2 

 
ประเด็นท่ี 
2.3, 2.4 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ที่ 3 

5. การพัฒนา
ครูให้มีความ
ช านาญในการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
และภาษา 
คอมพิวเตอร์
(Coding) 
6. การจัดการ
เรียนรู้ด้วย 
STEM 
Education 
6.1 สถาน 
ศึกษามีการ
จัดการเรียน
การสอนแบบ 
STEM  
Education 

งานวิจัยชั้น
เรียน 

1.ครูทุกคน
ได้รับการ
พัฒนาตนเอง
และมีวิจัยใน
ชั้นเรียนอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน
2.ครูทุกคน 
ได้รับการนิเทศ
และการอบรม
เพื่อพัฒนาการ
สอน 

1.ครูได้รับการ
พัฒนาตนเอง
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ 
มีวิจัยชั้นเรียน
ท่ีสะท้อนจาก
การปฏิบัติงาน
ของตนเอง 
2.ครูได้รับการ
อบรมและ
พัฒนาตนเอง 
20 ชั่วโมงต่อ 
1 ปีการศึกษา 

1.ครูร้อยละ 
85 ได้รับการ
พัฒนาตนเอง
และมีวิจัยใน
ชั้นเรียนอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน
2.ครูร้อยละ 
95 ได้รับการ
นิเทศและการ
อบรมเพื่อ
พัฒนาการสอน 

1.ครูมีการ
พัฒนาตนเอง
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ 
มีวิจัยชั้นเรียน
ท่ีสะท้อนจาก
การปฏิบัติงาน
ของตนเอง 
2.ครูผ่านการ
อบรมและ
พัฒนาตนเอง 
20 ชั่วโมงต่อ 
1 ปีการศึกษา 

การจัดท า
และพัฒนา
แผนการ
เรียนรู้ 
การผลิตสื่อ
การเรียนการ
สอน 
กิจกรรม
อบรม/ประชุม 
เพิ่มประสิทธิ-
ภาพการสอน 
งานนิเทศเพื่อ
พัฒนาการ
สอนของครู 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3 

 
 

3.โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล มาตรฐาน 
ท่ี 2, 3 

 
ประเด็นท่ี 
2.2, 2.3, 

3.4 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3 

10. การใช้
ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม
เพื่อการเรียนรู้
หรือสร้างอาชีพ 

งานพัฒนา
ระบบ
ทะเบียน 

นักเรียนระดับ 
ช้ันประถม 
ศึกษา ถึง 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

โรงเรียนมี
ระบบงาน
ทะเบียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ
และเป็นข้อมูล
สารสนเทศท่ี
เป็นปัจจุบัน 
ระบบงานวัด
และประเมินผล 
เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วย
การวัดและ
ประเมินผลของ
สถานศึกษา 

ข้อมูลนักเรียน
ในระบบ
ทะเบียนและ
วัดผลเป็น
ปัจจุบัน ร้อย
ละ 100 

ระบบงานวัด
และประเมินผล
เป็นไปตาม
ระเบียบ มี
มาตรฐาน ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการ
วัดและ
ประเมินผล
ผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ 

งานพัฒนา
ระบบงาน
วัดผลและ
ประเมินผล 
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ยุทธ 

ศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา

ธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3 

 
 

4.โครงการทัศนศึกษา มาตรฐาน 
ท่ี 1 

 
ประเด็น 
ท่ี 1.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3 

3. การจัดการ
เรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วย
วิธีการ Active 
Learning 

กิจกรรมทัศน
ศึกษา ระดับ 
ป.1 – ป.6 

นักเรียนระดับ 
ช้ันประถม 
ศึกษา ถึง 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ทุกคน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ี
ได้รับไปใช้ใน
การศึกษาและ
การด ารงชีวิต
ได้ 

ร้อยละ 96.23 
ได้รับความ
ร่วมมือจาก
นักเรียนในการ
เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

นักเรียน 
สามารถน า
ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ี
ได้รับไปใช้ใน
การศึกษาใน
ห้องเรียนและ
สามารถน าไป
ปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิต 

กิจกรรมทัศน
ศึกษาระดับ 
ม.1 - ม.6 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3 

 
 

5.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร มาตรฐาน 
ท่ี 2 

 
ประเด็น 
ท่ี 2.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3 

5. การพัฒนา
ครูให้มีความ
ช านาญในการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
และภาษา 
คอมพิวเตอร์
(Coding) 

กิจกรรม
ส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษาต่อ 

ครู บุคลากร 
ทุกคนได้รับ
การส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษาต่อ 

ครูบุคลากร มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

ครู บุคลากร 
ร้อยละ 90 
ได้รับการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษาต่อ 

ครูบุคลากร มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

กิจกรรมทัศน
ศึกษาดูงาน 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
และอ านวยการ
ทุกคน  

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
และอ านวยการ
ทุกคนมีการ
พัฒนาตนเอง
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
และอ านวยการ
ร้อยละ 90เข้า
ร่วมกิจกรรม  

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
และอ านวยการ
ทุกคนสามารถ
พัฒนาตนเอง
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรม
อบรม
คุณธรรม
จริยธรรม 

ครู บุคลากร 
ทุกคน เข้าร่วม
กิจกรรม 

ครู บุคลากร  
มีจิตส านึก  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ครู บุคลากร 
ร้อยละ 80 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ครู บุคลากร มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ปฏิบัติตนเป็น
คนดี 

กิจกรรม
พัฒนา
มาตรฐาน
การใช้ภาษา 
อังกฤษสู่สากล 

ครู บุคลากร 
ทุกคน เข้าร่วม
กิจกรรม 

ครู บุคลากร มี
การพัฒนาการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ดียิ่งขึ้น 

ครู บุคลากร 
ร้อยละ 80 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ครู บุคลากร 
สามารถ
พัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษได้
ดียิ่งขึ้น 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3 

 

6.โครงการสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากร มาตรฐาน 
ท่ี 2 

 
ประเด็น 
ท่ี 2.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3 

5. การพัฒนา
ครูให้มีความ
ช านาญในการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
และภาษา 
คอมพิวเตอร์
(Coding) 

กิจกรรม
สังสรรค์ปี
ใหม่มอบ
ของขวัญ
ก าลังใจแก่ครู
บุคลากร 
 

ครู บุคลากรทุก
คนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ครู บุคลากร
ได้รับสวัสดิการ
อย่างทั่วถึง 

ครู บุคลากร
ร้อยละ 100
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ครู บุคลากร
ได้รับสวัสดิการ
อย่างทั่วถึง 
ถูกต้อง 
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ยุทธ 

ศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา

ธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3 

 

7.โครงการพัฒนาระบบงานสวัสดิการครูและบุคลากร มาตรฐาน 
ท่ี 2 

 
ประเด็น 
ท่ี 2.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3 

5. การพัฒนา
ครูให้มีความ
ช านาญในการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
และภาษา 
คอมพิวเตอร์
(Coding) 

กิจกรรม
บริหารงาน
สวัสดิการ
ตามกฎหมาย 

1. ครูบุคลากร
ทุกคนท่ีเข้า
ร่วมสวัสดิการ
ตามท่ีกฏหมาย
ก าหนด  
2. ครู บุคลากร
ทุกคนท่ีร้องขอ
การแต่งตั้ง 
ถอดถอน 

ครู บุคลากร
ได้รับสิทธิ
สวัสดิการ
ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ และ
มีความพึง
พอใจใน
สวัสดิการท่ีตน
ได้รับ 

1. ครูบุคลากร
ร้อยละ 100 
เข้าร่วม
สวัสดิการตามที่
กฏหมายก าหนด  
2. ครู บุคลากร
ร้อยละ 100 ที่
ร้องขอการ
แต่งต้ัง ถอดถอน 

ครู บุคลากร
ได้รับสิทธิ
สวัสดิการ
ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ และ
มีความพึง
พอใจใน
สวัสดิการท่ีตน
ได้รับ 

งานแต่งตั้ง–
ถอดถอน 

ครู บุคลากรทุก
คนท่ีได้รับสิทธิ
การเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล 

ครู บุคลากร
สามารถท าการ
เบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล
ได้อย่างถูกต้อง 

ครู บุคลากร
ร้อยละ 100 
ท่ีได้รับสิทธิการ
เบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล 

ครู บุคลากร
สามารถท าการ
เบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล
ได้อย่างถูกต้อง 

งานเบิกจ่าย
ค่ารักษา 
พยาบาล, 
การศึกษา
บุตร 

ครู บุคลากร 
ทุกคนท่ีได้รับ
การบรรจุ 
 

1.ครู บุคลากร
ได้รับการ
แต่งตั้ง ถอด
ถอนอย่าง
ถูกต้องตาม
ระบบ 
2.ครู บุคลากร
สามารถ
เบิกจ่ายค่า
การศึกษาของ
บุตรได้อย่า
ถูกต้อง
เรียบร้อย 

ครู บุคลากร 
ร้อยละ 100 
ท่ีได้รับการ
บรรจุ 
 

1.ครู บุคลากร
ได้รับการ
แต่งตั้ง ถอด
ถอนอย่าง
ถูกต้องตาม
ระบบ 
2.ครู บุคลากร
สามารถ
เบิกจ่ายค่า
การศึกษาของ
บุตรได้อย่า
ถูกต้อง
เรียบร้อย 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3 

 

8.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐาน 
ท่ี 2 

 
ปรเด็นท่ี 

2.1, 2.2, 
2.3 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3 

5. การพัฒนา
ครูให้มีความ
ช านาญในการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
และภาษา 
คอมพิวเตอร์
(Coding) 

กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ติดตาม 
ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติ 
งานและ
สรุปผลการ
ด าเนิน 
งานระหว่าง
ภาคเรียน 

ฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
และอ านวยการ 
ทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
และอ านวยการ 
ได้ก ากับ
ติดตาม
ประเมินผล 
การบริหารและ
การจัดการ
การศึกษา
ระหว่างภาค
เรียนท่ี 
1/2562 

ฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
และอ านวยการ 
ร้อยละ 90.24 
เข้าร่วม
กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
ติดตาม
ตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน 
และสรุปผล
การด าเนินงาน  

ฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
และอ านวยการ 
ได้ทราบผลการ
ด าเนินงาน ได้
ก ากับติดตาม
ประเมินผล 
การบริหารและ
การจัดการ
การศึกษา
ระหว่างภาค
เรียนท่ี 
1/2562 
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ยุทธศา 
สตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา

ธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

 1.2 กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
จัดท ารายงาน
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

 โรงเรียนได้รับ
การประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ 

 โรงเรียนมีผล
การประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนดไวใ้น
ระดับยอดเยี่ยม 

   

1.3 กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการท า
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้จัดการ และ
อ านวยการทุก
คน 

โรงเรียนมีการ
จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีในแต่
ละปีการศึกษา 

ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้จัดการ และ
อ านวยการร้อย
ละ 95 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

การท าแผน 
ปฏิบัติการของ
โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ
และเป็นไปตาม
มาตรฐานของ
โรงเรียน 

1.4 กิจกรรม
ติดตาม 
ตรวจสอบผล
การ
ปฏิบัติงาน 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
อ านวยการทุก
คน 

ฝ่ายบริหาร ได้
ทราบผลการ
ตรวจสอบ 
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
อ านวยการ 
ร้อยละ 90 
ติดตาม 
ตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหารร้อย
ละ 90 ได้
ทราบผลการ
ตรวจสอบ 
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 4 

1.โครงการพัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสาร มาตรฐาน 
ท่ี 1, 2, 3 

 
ประเด็นท่ี 
1.1, 2.5, 
2.6, 3.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3, 7 

5. การพัฒนา
ครูให้มีความ
ช านาญในการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
และภาษา 
คอมพิวเตอร์
(Coding) 
6. การจัดการ
เรียนรู้ด้วย 
STEM 
Education 
6.1 
สถานศึกษามี
การจัดการ
เรียนการสอน
แบบ STEM  
Education 
 

กิจกรรม
พัฒนา
ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ 

ครูบริหาร ครู 
บุคลากร และ
นักเรียนทุกคน 

1.คอมพิวเตอร์
มีจ านวน
เพียงพอต่อการ
ใช้งานของ
นักเรียน 
2. ระบบ
อินเทอร์เน็ต
ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุมการ
ใชบ้ริการ ท้ัง
ทางด้าน
บริหารงาน
สถานศึกษา
และการเรียน
การสอนของ
นักเรียน 
 

ครูบริหาร ครู 
บุคลากร และ
นักเรียน ร้อย
ละ 95 มี
คอมพิวเตอร์ใช้
อย่างเพียงพอ 

1.นักเรียนมี
คอมพิวเตอร์ให้
ใช้งานในการ
ค้นคว้า หา
ความรู้ ข้อมูล
ต่างๆ 
2. ระบบ
อินเทอร์เน็ต
ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุมการ
ใชบ้ริการ ท้ัง
ทางด้าน
บริหารงาน
สถานศึกษา
และการเรียน
การสอนของ
นักเรียน 

กิจกรรมจัดซื้อ
และพัฒนา
อุปกรณ์งาน
โฆษณา 
พัฒนาระบบ
กระจายเสียง
ภายใน
โรงเรียนและ
ห้องประชุม 
กิจกรรมซ่อม
บ ารุง 
กิจกรรม
พัฒนาและ
ปรับปรุง
ระบบ
เครือข่าย 
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ยุทธ 

ศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา

ธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 4 

2.โครงการ
พัฒนาระบบ
ข้อมูล
สารสนเทศ 

ระบบ
สารสนเทศของ
โรงเรียน
สามารถ
เผยแพร่ได้ 

ระบบ
สารสนเทศของ
แต่ละฝ่ายใน
โรงเรียนเป็น
ปัจจุบันและ
สมบูรณ์ 

ร้อยละ 90 
ของระบบ
สารสนเทศของ
แต่ละฝ่ายใน
โรงเรียนเป็น
ปัจจุบันและ
สมบูรณ์ 

ระบบ
สารสนเทศของ
โรงเรียนเป็น
ปัจจุบันและ
สมบูรณ์ พร้อม
ต่อการเผยแพร่
แก่ผู้ท่ีสนใจ 

มาตรฐาน 
ท่ี 2 

 
ประเด็น 
ท่ี 2.6 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3, 7 

5. การพัฒนา
ครูให้มีความ
ช านาญในการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
และภาษา 
คอมพิวเตอร์
(Coding) 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 5 

1.โครงการชุมชนสัมพันธ์ มาตรฐาน 
ท่ี 2 

 
ประเด็น 

ท่ี 2.2, 2.3 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3, 7 

 
กิจกรรมบ้าน
เด็กโชคดี 

โรงเรียนใน
ชุมชนใกล้เคียง
และชุมชน
ห่างไกล 
ผู้ด้อยโอกาส 

โรงเรียนมีการ
สร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน 
ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องให้
ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี 

โรงเรียนใน
ชุมชนใกล้เคียง
และชุมชน
ห่างไกล 
ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับของ
บริจาค ร้อยละ 
95 

โรงเรียนมี
ความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน 
ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องให้
ความร่วมมือ 
และมีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรม
แบ่งปัน
ผู้ด้อยโอกาส 

กิจกรรม
สนับสนุน
และบริการ
กิจกรรมทาง
สังคม 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร 
นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 

หน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและ
เอกชน ตลอด
ถึงผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัด
การศึกษา 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร 
นักเรียน และ
ผู้ปกครอง มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม ร้อย
ละ 100 

หน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและ
เอกชน ตลอด
ถึงผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัด
การศึกษา 

กิจกรรม
สร้างสัมพนธื
ระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชน 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 5 

2.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาตรฐาน 
ท่ี 1 

 
ประเด็น 
ท่ี 1.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3, 7 

4. การจัดการ
เรียนการสอน
เพื่อฝึกทักษะ
การคิดแบบมี
เหตุผลและเป็น
ขั้นตอน 
(Coding) 

กิจกรรม 
Detention 

นักเรียนทุกคน
ได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึงตาม
สภาพปัญหา 

นักเรียนได้รับ
การแก้ไข
ปัญหาโดยมีครู
ช่วยดูแล 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง
ตามสภาพ
ปัญหา 

ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนมีความ
ครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมปรับ
พฤติกรรม
นักเรียน 
กิจกรรมงาน
ระบบดูแล
นักเรียน 
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
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ยุทธ 

ศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา

ธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 5 

3. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน 
ท่ี 2 

 
ประเด็น 

ท่ี 2.2, 2.5 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3, 7 

 
กิจกรรม
ป้องกันและ
ปลอดภัยจาก
อัคคีภัย 

ครู บุคลากร 
และนักเรียน
ทุกคน 

1. โรงเรียนมี
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีแหล่ง
เรียนรู้ที่
เพียงพอต่อ
จ านวนผู้เรียน 
สะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัยและ
ใช้งานได้ดี 
 

ครู บุคลากร 
และนักเรียน
ร้อยละ 90 
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
ด้าน
สาธารณูปโภค 

1. อาคารเรียน
และอาคาร
ประกอบของ
โรงเรียนมี
ความมั่นคง 
แข็งแรง  
ปลอดภัย 
เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 
2. สถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน
เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
3.ระบบ
สาธารณูปโภค
ต่างๆของ
โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมซ่อม
บ ารุงอาคาร 
กิจกรรมความ
ปลอดภัยใน
งานจราจร 
กิจกรรม
พัฒนาทักษะ
ความสามารถ
ของบุคลากร
ในงานช่าง 
กิจกรรม
พัฒนา 
ปรับปรุง
อาคาร
สถานท่ีและ
ภูมิทัศน์ใน
โรงเรียน 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 5 

4.โครงการบริหารงานโภชนาการโรงเรียน มาตรฐาน 
ท่ี 1 

 
ประเด็น 
ท่ี 1.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3, 7 

 
กิจกรรม
จัดซ้ือวัสดุใน
ห้องครัว 

วัสดุ อุปกรณ์
ในครัว 

วัสดุ อุปกรณ์มี
ความ 
ปลอดภัยต่อ
การต้นรับแขก
ของโรงเรียน 

วัสดุ อุปกรณ์
ร้อยละ 80 มี
ประสิทธิภาพ 
พร้อมใช้งาน 

วัสดุ อุปกรณ์มี
ประสิทธิภาพ 
ตรงตาม
มาตรฐาน 
ปลอดภัยต่อ
การต้นรับแขก
ของโรงเรียน 

กิจกรรมงาน
เลี้ยงรับรอง
แขกของ
โรงเรียน 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 5 

5.โครงการ
อาหาร
กลางวันดีมี
คุณภาพ 

นักเรียนทุกคน 
ได้ทานอาหาร
ท่ีเพียงพอและ
มีประโยชน์ 

นักเรียนได้ทาน
อาหารเพียงพอ 
ถูกต้องตาม
หลักอนามัย  

นักเรียนร้อยละ 
98 ได้ทาน
อาหารท่ี
เพียงพอและมี
ประโยชน์ 

นักเรียนทาน
อาหารเพียงพอ 
ถูกต้องตาม
หลักอนามัย 
และครบ 5 หมู่ 

มาตรฐาน 
ท่ี 1 

 
ประเด็น 
ท่ี 1.6 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3, 7 

 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 5 

6.โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณและการเงิน มาตรฐาน 
ท่ี 2 

 
ประเด็น 

ท่ี 2.2, 2.6 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3, 7 

 
กิจกรรม
พัฒนา
บุคลากรด้าน
การเงิน 
และบัญชี 

บุคลากรฝ่าย
การเงินและ
งบประมาณทุก
คน 

1. บุคลากรมี
ความรู้ 
ความสามารถ
ด้านการเงิน
และการบันชี  
 

1.บุคลากรฝ่าย
การเงินและ
งบประมาณ
ร้อยละ 100 มี
ประสิทธิภาพ 
 

มีการติดตาม 
ตรวจสอบ และ
รายงานผลด้าน
งบประมาณ
และการเงิน 
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ยุทธ 

ศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา

ธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

 กิจกรรม
พัฒนางาน
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
และการ
ลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

 สามารถ
ปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอหมาย
ได้อย่างถูกต้อง 
ลุล่วงด้วยดี 
2. ระบบข้อมูล
ด้านการเงินมี
ความโปร่งใส 
สามารถ
ตรวจสอบได้ 

2.ร้อยละ 90 
ของการระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
เป็นไปตาม 
เป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ 

ตามท่ีก าหนด
ไว้ 

   

กิจกรรม
พัฒนาระบบ
ข้อมูล
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหาร
งบประมาณ 
กิจกรรม
ตรวจสอบ 
ติดตาม 
การเงินและ
บันชี ภายใน
สถานศึกษา 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 5 

7.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุและจัดซ้ือ มาตรฐาน 
ท่ี 2 

 
ประเด็น 
ท่ี 2.2 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3, 7 

 
กิจกรรม
พัฒนาการ
บริหารพัสดุ
และสินทรัพย์  

พัสดุและ
สินทรัพย์
สามารถ
ตรวจสอบทุก
อย่าง 

การบริหารงาน
พัสดุและจัดซ้ือ
เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวาง
ไว้ 

พัสดุและ
สินทรัพย์ร้อย
ละ 100 
สามารถ
ตรวจสอบได้ 

การบริหารงาน
พัสดุและจัดซ้ือ
เป็นไปตาม
ระเบียบ มี
ความโปร่งใส 
สามารถ
ตรวจสอบได้ 

กิจกรรม
พัฒนา
บุคลากรฝ่าย
พัสดุและ
จัดซ้ือ 

บุคลากรฝ่าย
พัสดุและจัดซ้ือ
ทุกคน 

บุคลากรในฝ่าย
มีความรู้ 
ความสามารถ
ในหน้าท่ีท่ี
ได้รับ
มอบหมาย 

บุคลากรฝ่าย
พัสดุและจัดซ้ือ 
ร้อยละ 100 มี
มาตรฐาน 

บุคลากรของ
ฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

1.3 กิจกรรม
ตรวจนับคลัง 
สินค้า 

พัสดุมีการขึ้น
ทะเบียนและ
ตรวจสอบได้ 

พัสดุมีการ
ตรวจนับ และ
ขึ้นทะเบียน
อย่างครบถ้วน 
และถูกต้อง 

พัสดุ ร้อยละ 
100 มีการขึ้น
ทะเบียนและ
ตรวจสอบได้ 

การตรวจนับ
พัสดุของ
โรงเรียน ข้อมูล
มีความเป็น
ปัจจุบัน 
ถูกต้องและ
ครอบคลุม 
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ยุทธ  

ศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 
 
 

โครงการ 

 
 

เป้าหมาย 
 

 
 

ผลส าเร็จ 

 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษา

ธิการ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

 1.4 กิจกรรม
ตรวจนับ
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์มี
ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

สินทรัพย์ของ
โรงเรียนมีการ
ขึ้นทะเบียน
แยกหมวดหมู่ 
แยกประเภท
การใช้งาน  

สินทรัพย์ร้อย
ละ 100 มี
ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

สินทรัพย์ของ
โรงเรียน ข้อมูล
มีความเป็น
ปัจจุบัน 
ถูกต้อง โปร่งใส 
ครอบคลุมและ
สามารถ
ตรวจสอบได้ 

   

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 5 

8.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มาตรฐาน 
ท่ี 2 

 
ประเด็น 

ท่ี 2.2, 2.3 
 
 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 3, 7 

 
การประชุม
คณะ 
กรรมการบริ
หารโรงเรียน  

คณะกรรมการ 
บริหารโรงเรียน
ทุกคน 

มีการประชุม
ครบตามวาระ
ตามท่ีก าหนด
ไว้ 

คณะกรรมการ 
บริหารโรงเรียน
ร้อยละ 95 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
ร่วมกันวาง
แผนการจัดการ
สถานศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
บุคลากร
ระดับ
อ านวยการ
ขึ้นไป 

บุคลากรระดับ
อ านวยการขึ้น
ไปทุกคนได้รับ
การพัฒนาทุก
คน 

บุคลากรระดับ
อ านวยการขึ้น
ไปสามารถ
พัฒนาตนเอง
ได้เป็นอย่างดี  

บุคลากรระดับ
อ านวยการขึ้น
ไปร้อยละ  85
ได้รับการ
พัฒนาทุกคน 

บุคลากรระดับ
อ านวยการขึ้น
ไปสามารถ
พัฒนาตนเอง
ได้เป็นอย่างดี 
สามารถวาง
แผนการท างาน
ของฝ่ายตนได้
อย่างมีระบบ 
ถูกต้อง 

การอบรม/
ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ 

บุคลากร ทุก
คน 

บุคลากรได้รับ
การอบรม 
ศึกษาดูงาน 
และการศึกษา
ต่อ 

บุคลากร ร้อย
ละ 85 ได้รับ
การอบรม 
ศึกษาดูงาน 
และการศึกษา
ต่อ 

บุคลากร 
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้จาก
การอบรม มา
พัฒนาตนเอง
ให้มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 
 

 
ผลพัฒนาการด้าน 

 
จ านวนเด็ก

ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านรา่งกาย 308 301 98.73   7 2.27  - - 
2. ด้านอารมณ์-จติใจ 308 302 98.05    6 1.95  - - 
3. ด้านสังคม 308 300 97.40  8 2.60  - - 
4. ด้านสติปัญญา 308 301 97.73 7 2.27 - - 

 
 

 4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ  
(O-NET) 

ผลตา่ง 
คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล 
พัฒนาการ
เทียบกับ 
ร้อยละ 3 

2560 2561 2562 

คณิตศาสตร ์ 77 44 32.90 50.26 52.13 38.98 -13.15 - 24.75 100.00 
วิทยาศาสตร ์ 77 44 35.55 44.81 46.28 38.77 -7.51 - 16.23 100.00 
ภาษาไทย 77 44 49.07 48.00 55.59 52.07 -3.52 - 6.33 85.73 
ภาษาอังกฤษ 77 44 34.42 82.37 83.56 79.20 -4.36 - 5.22 100.00 

  

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ 
(O-NET) ผลตา่ง 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล 
พัฒนาการ
เทียบกับ 
ร้อยละ 3 

2560 2561 2562 

คณิตศาสตร ์ 70 41 30.07 34.67 34.00 30.50 - 3.50 - 10.92 100.00 
วิทยาศาสตร ์ 70 41 26.73 35.50 37.25 29.56 - 7.69 - 20.64 100.00 
ภาษาไทย 70 41 55.14 49.58 62.16 57.78 - 4.38 - 7.05 100.00 
ภาษาอังกฤษ 70 41 33.25 61.00 63.44 64.34 0.9 1.42 100.00 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       

 ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ 
(O-NET) 

ผลตา่ง 
คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล 
พัฒนาการ
เทียบกับ 
ร้อยละ 3 

2560 2561 2562 

คณิตศาสตร ์ 39 12 25.41 18.46 22.25 23.04 0.79 3.55 90.67 
วิทยาศาสตร ์ 39 12 29.20 24.73 24.28 26.29 2.01 8.28 90.03 
ภาษาไทย 39 12 42.21 37.91 28.10 39.13 11.03 39.25 92.99 
ภาษาอังกฤษ 39 12 29.20 54.81 59.50 49.71 - 9.79 - 16.45 100.00 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

39 12 35.70 29.62 29.30 29.57 0.27 0.92 82.83 

  
 
 
จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

  ระดับประถมศึกษา 

 
กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู/้

รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 79 72 91.14 100 94 93.07 87 85 97.70 
คณิตศาสตร ์ 79 73 92.41 100 95 94.06 87 87 100.00 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

79 69 87.34 100 98 97.03 87 86 98.85 

สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

79 72 91.14 100 100 100.00 87 87 100.00 

ประวัติศาสตร ์ 79 79 100.00 100 97 97.00 87 86 98.85 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
79 72 91.14 100 100 100.00 87 80 91.95 

ศิลปะ 79 79 100.00 100 100 100.00 87 87 100.00 
การงานอาชีพ 79 79 100.00 100 100 100.00 87 87 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 79 69 87.34 100 93 92.08 87 85 97.70 
 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 
กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู/้

รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.4 ป.5 ป.6 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 72 66 91.67 68 60 88.24 73 67 91.78 
คณิตศาสตร ์ 72 45 64.29 68 48 70.59 73 53 72.60 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

72 57 80.28 68 56 82.35 73 65 89.04 

สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

72 56 78.87 68 61 89.71 73 68 93.15 

ประวัติศาสตร ์ 72 65 90.28 68 62 91.18 73 73 100.00 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
72 67 93.06 68 67 98.53 73 73 100.00 

ศิลปะ 72 72 100.00 68 68 100.00 73 73 100.00 
การงานอาชีพ 72 72 100.00 68 67 98.53 73 70 95.89 

ภาษาต่างประเทศ 72 64 88.89 68 56 82.35 73 38 52.05 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู/้

รายวิชา 

ระดับผลการเรียนภาคเรยีนที่ 2 
ม.1 ม.2 ม.3 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 48 44 91.67 46 38 82.61 67 60 89.55 
คณิตศาสตร ์ 48 47 97.92 46 35 76.09 67 51 76.12 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

48 38 79.17 46 36 78.26 67 41 61.19 

สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

48 48 100.00 46 45 97.83 67 52 77.61 

ประวัติศาสตร ์ 48 44 91.67 46 38 82.61 67 60 89.55 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
48 46 95.83 46 46 100.00 67 56 83.58 

ศิลปะ 48 40 83.33 46 46 100.00 67 63 100.00 
การงานอาชีพ 48 48 100.00 46 46 100.00 67 61 97.01 

ภาษาต่างประเทศ 48 44 91.67 46 42 91.30 67 52 89.55 
 

 
√ 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู/้

รายวิชา 

ระดับผลการเรียนภาคเรยีนที่ 2 
ม.4 ม.5 ม.6 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 51 41 80.39 49 45 91.84 39 37 94.87 
คณิตศาสตร ์ 51 27 52.94 49 39 79.59 39 33 84.62 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

51 42 82.35 49 31 63.27 39 28 71.79 

สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

51 35 71.43 49 41 83.67 39 27 69.23 

ประวัติศาสตร ์ 51 41 80.39 49 45 91.84 39 37 94.87 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
51 43 82.69 49 47 95.92 39 37 94.87 

ศิลปะ 51 50 98.04 49 49 100.00 39 39 100.00 
การงานอาชีพ 51 47 92.16 49 43 87.76 39 38 97.44 

ภาษาต่างประเทศ 51 41 80.39 49 42 85.71 39 35 89.74 
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) (ไม่ได้ส่งเข้าสอบ)   
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) (ไม่ได้ส่งเข้าสอบ)       
ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ไม่มีการทดสอบ) 
  
5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 

  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือการ
พัฒนา ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อ
ยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบริบท
นั้นๆ (N - New) มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คุณภาพผู้เรียน ปฐมวัย/ขั้นพ้ืนฐาน 
2. โครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ปฐมวัย/ขั้นพ้ืนฐาน 

3. 1 ห้องเรียน 1 ครูประจ าชั้น 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ปฐมวัย/ขั้นพ้ืนฐาน 
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6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  
6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
1 นายภูวดล  กลิ่นหอม 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  
จากกิจกรรมการแข่งขัน 
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ระดับ 

เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 

เขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 

 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
จากกิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
2 น.ส.สุทธิกานต์  การินทร์ 

รางวัลเหรียญเงิน  
จากกิจกรรมแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรียงความ)            
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ระดับ 

เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 

เขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 

 

รางวัลเหรียญเงิน  
จากกิจกรรมแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรียงความ)
ระดับชั้น ม.4–ม.6 
รางวัลเหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  
จากกิจกรรมการแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 
(6 บท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
3 น.ส.ปัณฑิตา  หมั่นสร้าง 

รางวัลเหรียญทอง จากกิจกรรม
การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ระดับ 

เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 

เขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 

 
 

รางวัลเหรียญเงิน จากกิจกรรม 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
4 น.ส.มนธิรา  ปรมสันติ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง จาก
กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ โครงสี่สุภาพ (4 บท) 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
5 น.ส.มนธิรา  ปรมสันติ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
จากกิจกรรมการแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ โครงสี่สุภาพ 
(4 บท) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
6 ภัตร์วลันต์  มานะศรีสุกิจ 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 จากกิจกรรมการ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
7 นางอรวรรณ  เมธาธนพูน 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 จากกิจกรรมการ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
8 มัตติกา  ขวัญใจ 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
จากกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ระดับชั้น  
ม.1 – ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
9 นางชลากร  แท่นงาม 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 จากกิจกรรมการ
แข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
10 นางวีณา  จ้าวเจริญพร 

รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 จากกิจกรรมการ
แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
11 น.ส.กนกพรรณ  สมยศ 

รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 จากกิจกรรมการ
แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
12 น.ส.วนีย์  วันทนาวงศ์ 

รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 จากกิจกรรมการ
แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
13 น.ส.ชฎาพร  พรหมบุญ 

รางวัลเหรียญทอง จากกิจกรรม
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1–ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
14 น.ส.อัจฉราภรณ์  
 ปรีชามานพวงศ์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
จากกิจกรรมการแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 

 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
จากกิจกรรมการแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
จากกิจกรรมการแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภทชาย 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
รางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 จากกิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1 – ม.
3 
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
จากกิจกรรมการแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภทหญิง 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
15 นายสุทัศน์  ศรีแสง 

รางวัลเหรียญเงิน จากกิจกรรม
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดบัชั้น ม.1 – ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 

 

 รางวัลเหรียญทอง จากกิจกรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
 

   

 รางวัลเหรียญทอง จากกิจกรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

 รางวัลเหรียญทองจากกิจกรรม
การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

   

รางวัลเหรียญเงิน จากกิจกรรม
การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
16 น.ส.สุชัญญา  ใจกล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลเหรียญเงิน จากกิจกรรม
การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 

 

รางวัลเหรียญทอง  
จากกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
รางวัลเหรียญเงิน  
จากกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
รางวัลเหรียญทองแดง  
จากกิจกรรมการแข่งขันเขียน
ภาพไทยประเพณี  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 จากกิจกรรมการ
แข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
รางวัลเหรียญเงิน จากกิจกรรม
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
รางวัลระดับเหรียญเงิน จาก
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing)  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

ผลงานด้านวิชาการ 
การสอบโครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - ป.3 
1 ด.ญ.ชัญญาณัฏฐ์  เทพสุวรรณ 
2 ด.ช.พศวีร์  โชติจันทรสมบัติ 
3 ด.ญ.เอลเลน่า คริสต์ ชาง 
4 ด.ญ.ธัญญพัทธ์  อภิเนาวนิเวศน์ 
5 ด.ช.เอียน  ลูคาส  เจมส์ 
6 ด.ช.ศรุตวีร์  มูลละ 
7 ด.ช.สุพศิน  พิกุลเคหา 
8 ด.ช.อานิพัท  แสนแก้วทอง 
9 ด.ญ.ณนารา  ธรรมสาร 

รางวัลเหรียญทอง ระดับ 
ประเทศ 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

การสอบโครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - ป.3 
10 ด.ญ.นันท์นภัส จตุรงค์สัมฤทธิ์ 
11 ด.ญ.ณฤดี  นราภิรมย์สุข 
12 ด.ช.ภูริณัฐ  ยงรัฐตระกูล 
13 ด.ช.ปองคุณ  ทองแตง 
14 ด.ญ.ณัฐฐิญา  พีรพฤฒิวงศ์ 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับ 
ประเทศ 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 
 

 

การสอบโครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - ป.3 
15 ด.ช.อธิษฐ์  อาชวกุล 
16 ด.ญ.นภสร  จิวสวุรรณ 
17 ด.ช.ธีรติ  แซ่เอ้ียว 
18 ด.ญ.พิมพ์นิภา  วงศ์สิริอ านวย 
19 ด.ญ.กิรรัศย์  ชัยปาณีดีสุยา 
20 ด.ช.ฌานธรี์  อุ่นแก้ว 

เหรียญทองแดง ระดับ 
ประเทศ 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

การสอบโครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถม 

ศึกษาตอนปลาย ป.4 – ป.6 

21 ด.ช.อภินัทธ์  กาญจนากิตติ 
22 ด.ช.อภินัทธ์ กาญจนากิตติ 
23 ด.ช.ธนัช  ลาพนี 

รางวัลเหรียญทอง ระดับ 

ประเทศ 
สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

24 ด.ช.ยิ่งคุณ  พิทยาเกษม 

25 ด.ญ.พิมชญา  วัฒนไชยกิตติ
26 ด.ช.ณริม  บุนนาค 
27 ด.ช.ธนภูมิ  สองศรี 

    

การสอบโครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถศึกษา
ตอนปลาย ป.4 – ป.6 

28 ด.ช.ณัฐภัสสร  วงศ์สุวรรณ 
29 ด.ญ.ญาณิศา  คะนองศรี  
30 ด.ช.วุฒิภัทร  เศรษฐปัญญา 
31 ด.ช.บุญเสฏฐ์  บูรณสมภพ 
32 ด.ช.จิรัฏฐ์  จางวิบูลย์ 
33 ด.ช.ณธีพงศ์  ฐิติคณาอริยกิจ 
34 ด.ญ.โยฤทัย  แก้ววิจิตร 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับ 

ประเทศ 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

การสอบโครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถม 

ศึกษาตอนปลาย ป.4 – ป.6 

35 ด.ญ.ไบรโอนี  พุทธรักษา เต๋า 
36 ด.ช.ธัญพิสิทธิ์  จันทรศิริ 
37 ด.ญ.ศุภาพิชญ์  สิงหเดช 

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับ 

ประเทศ 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

การสอบโครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษา
ตอนต้น ม.1 – ม.3 

38 ด.ช.จอนห์  เดวี่  ลูคัส 
39 ด.ช.โยนัส  เบเร็นด์ส 
40 ด.ช.อคิณ  หล้ากาศ 
41 ด.ญ.ภัททิยา  แจนแนล 
42 ด.ญ.เจนนิส  ชันยชา คนรีิม 
43 ด.ช.ดอม  ตันติเจริญ 
44 ด.ช.ดวงตะวัน  ฉิ่นยี่ 
45 ด.ญ.พัชรวรรณ  แวน  ลีเว่น 

46 ด.ช.ตฤณ  จิตเลขา 

รางวัลเหรียญทอง ระดับ 

ประเทศ 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

การสอบโครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษา
ตอนต้น ม.1 – ม.3 

47 ด.ช.ภูตะวัน  ฉิ่นยี่ 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับ 

ประเทศ 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

48 ด.ช.ไบรอัน บุญรักษา เต๋า 

49 ด.ญ.เรเนชะ กอร์ อารวิน ซิงค์ 

50 ด.ญ.ลาน่า จิตเลขา โรช 

    

การสอบโครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 

51 ด.ญ.ณัฐรดา  หาญจริง 
52 ด.ช.ชยางกูล  ชัยววิัธน์ 
53 ด.ญ.เบญจรัตน์  ตามวงค์ 
54 ด.ช.ติณณภพ  เดชบูรณ์ 

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับ 
ประเทศ 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

การสอบโครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 

55 นายมณัฐ  ตันติเจริญ 

รางวัลเหรียญทอง ระดับ 
ประเทศ 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

การสอบโครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 
56นายยัสกะรันต์ ซิงค์อารวินซิงค์ 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับ 
ประเทศ 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

การสอบแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ  
ครั้งที่ 2 (2562) 
57 ด.ช.นันทพัทธ์ วิวัฒน์คุณปูการ 

รางวัลเหรียญทอง  
ชนะเลิศอันดับที่ 1  
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

ระดับ 
ภาค 

บริษัท อคาเด
มิค คอนเทสต์ 
จ ากัด 

 

การสอบแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ  
ครั้งที่ 2 (2562) 
58 ด.ญ.ชัญญาณัฏฐ์  เทพสุวรรณ 

รางวัลเหรียญทอง  
ชนะเลิศอันดับที่ 3  
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

ระดับ 

ภาค 

บริษัท อคาเด
มิค คอนเทสต์ 
จ ากัด 

 

การสอบแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ  
ครั้งที่ 2 (2562) 
59 ด.ช.เอียน ลูคาส เจมส์ 

รางวัลเหรียญทอง  
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

ระดับ 

ภาค 

บริษัท อคาเด
มิค คอนเทสต์  
จ ากัด 

 

การสอบแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ  
ครั้งที่ 2 (2562) 
60 ด.ช.ศรุตวีร ์ มูลละ 
61ด.ญ.ธัญญพัทธ์ อภิเนาวนิเวศน์ 

รางวัลเหรียญเงิน  
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

ระดับ 

ภาค 

บริษัท อคาเด
มิค คอนเทสต์  
จ ากัด 

 

 



50 
 

 

 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2 (2562) 
62 ด.ช.สุพศิน  พิกุลเคหา 
63 ด.ญ.นลินี  อิสรชีววัฒน์ 
64 ด.ญ.นันท์นภัส  จตุรงค์สัมฤทธิ์ 
65 ด.ช.ภูริณัฐ  ยงรัฐตระกูล 
66 ด.ช.ธีรติ  แซ่เอ้ียว 
67 ด.ญ.ณัฐฐิญา  พีรพฤฒิวงศ์ 
68 ด.ญ.กิรรัศย์  ชัยปาณีดีสุยา 
68 ด.ญ.ณฤดี  นราภิรมย์สุข 
69 ด.ญ.จิรภิญญา  ตริยางกูรศรี 
70 ด.ญ.นนทิชา  ปัญญาเครือ 

รางวัลเหรียญทองแดง  
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

ระดับ 

ภาค 

บริษัท อคาเด
มิค คอนเทสต์  
จ ากัด 

 

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2 (2562) 
71 ด.ช.วรปรัชญ์  เนียมหุ่น 

รางวัลเหรียญทอง  
ระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย 

ระดับ 

ภาค 

บริษัท อคาเด
มิค คอนเทสต์  
จ ากัด 

 

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2 (2562) 
72 ด.ช.อภินันธ์  กาญจนกิตติ 
73 ด.ช.แทนคุณ  สุวรรณเวช 
74 ด.ช.ธนบดี  ชูจันทร ์

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย 

ระดับ 

ภาค 

บริษัท อคาเด
มิค คอนเทสต์  
จ ากัด 

 

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2 (2562) 
75 ด.ช.ธนัช  ลาพินี 
76 ด.ช.ณริม  บุนนาค 
77 ด.ช.ยิ่งคุณ  พิทยาเกษม 
78 ด.ช.กรวุฒ ิ อนันตวุฒิ 

รางวัลเหรียญทองแดง 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย 

ระดับ 

ภาค 

บริษัท อคาเด
มิค คอนเทสต์  
จ ากัด 

 

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2 (2562) 
79 ด.ช.ดวงตะวัน  ฉิ่นยี่ 
80 ด.ช.อคิน  หล้ากาศ 
81 ด.ช.โยนัส  เบเร็นด์ส 
82 ด.ช.พลภัทร  ธีรวนนท์ 
83 ด.ญ.พัชรวรรณ  แวน  ลีเว่น 
84 ด.ช.ดอม  ตันติเจริญ 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับ 

ภาค 

บริษัท อคาเด
มิค คอนเทสต์  
จ ากัด 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2 (2562) 
85 ด.ญ.สายพิรุณ  ธรรมปัทม์ 
86 ด.ญ.อารดา  คิคอน 
87 ด.ช.ภูตะวัน  ฉิ่นยี่ 
88 ด.ญ.รัญชิดา  เยซอ 
89 ด.ญ.ณัฐฐิฐา  กิจเศรณี 

รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับ 
ภาค 

บริษัท อคาเด
มิค คอนเทสต์  
จ ากัด 

 

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2 (2562) 
90 ด.ช.ชยางกูล  ชัยววิัธน์ 
91 ด.ญ.ณัฐรดา  หาญจริง 
92 นายมณัฐ  ตันติเจริญ 

รางวัลเหรียญทองแดง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับ 
ภาค 

บริษัท อคาเด
มิค คอนเทสต์  
จ ากัด 

 

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก 
การท าคะแนน Pre-Gifted & EP 
ระดับชั้น ป.2 ของจังหวัดเชียงใหม่ 
93 ด.ญ.สิรภิัสสร  อดทน 

รางวัลอันดับที่ 1  
ประเภทคะแนนรวม  
 

ระดับ 
จังหวัด 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก 
การท าคะแนน Pre-Gifted & EP 
ระดับชั้น ป.2  ของจังหวัด
เชียงใหม่ 
94 ด.ญ.นภสร  จิวสวุรรณ 

รางวัลอันดับที่ 2  
ประเภทคะแนนรวม  
 

ระดับ 
จังหวัด 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก 
การท าคะแนน Pre-Gifted & EP 
ระดับชั้น ป.2 ได้ ของจังหวัด
เชียงใหม่ 
95 ด.ญ.กิรรัศน์  ชัยปาณีดีสุยา 

- รางวัลอันดับที่ 1  
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ 
- รางวัลอันดับที่ 3  
ประเภทคะแนนรวม  

ระดับ 
จังหวัด 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก 
การท าคะแนน Pre-Gifted & EP 
ระดับชั้น ป.2  ของจังหวัด
เชียงใหม่ 
96 ด.ญ.ธัญญาพัทธ์  
อภิเนาวนิเวศน์ 

รางวัลอันดับที่ 1  
ประเภทวิชาคณิตศาสตร์  

ระดับ 
จังหวัด 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก 
การท าคะแนน Pre-Gifted & EP 
ระดับชั้น ป.2 ของจังหวัดเชียงใหม่ 
97 ด.ช.ฌานธรี์  อุ่นแก้ว 

รางวัลอันดับที่ 1 
ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับ 
จังหวัด 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก 
การท าคะแนน Pre-Gifted & EP 
ระดับชั้น ป.3 ของจังหวัดเชียงใหม่ 
98 ด.ช.พศวีร์  โชติจันทรสมบัติ 

- รางวัลอันดับที่ 1  
ประเภทคะแนนรวม 
- รางวัลอันดับที ่1 
ประเภทวิชาคณิตศาสตร์ 
- รางวัลอันดับที่ 1 
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ 
- รางวัลอันดับที่ 1 
ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับ 
จังหวัด 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก 
การท าคะแนน Pre-Gifted & EP 
ระดับชั้น ป.3  ของจังหวัด
เชียงใหม่ 
99 ด.ญ.ณฤดี  นราภิรมย์สุข 

รางวัลอันดับที่ 2  
ประเภทคะแนนรวม 

ระดับ 
จังหวัด 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก 
การท าคะแนน Pre-Gifted & EP 
ระดับชั้น ป.3 ของจังหวัดเชียงใหม่ 
100 ด.ช.ณัฐธเดชน์   
รุ่งเรืองวรนนท์ 

รางวัลอันดับที่ 3 
ประเภทวิชาคณิตศาสตร์ 

ระดับ 
จังหวัด 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก 
การท าคะแนน Pre-Gifted & EP 
ระดับชั้น ป.4 ของจังหวัดเชียงใหม่ 
101 ด.ญ.พอพระทัย  จันทร์แจ่ม 

- รางวัลอันดับที่ 1 
ประเภทคะแนนรวม 
- รางวัลอันดับที่ 1 
ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ 
- รางวัลอันดับที่ 1 
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ 

ระดับ 
จังหวัด 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก 
การท าคะแนน Pre-Gifted & EP 
ระดับชั้น ป.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ 
102 ด.ช.กรวุฒิ  อนันตวุฒ ิ

- รางวัลอันดับที่ 1 
ประเภทคะแนนรวม 
- รางวัลอันดับที่ 1 
ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ 
- รางวัลอันดับที่ 1 
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ 

ระดับ 
จังหวัด 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก 
การท าคะแนน Pre-Gifted & EP 
ระดับชั้น ป.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ 
103 ด.ญ.ณัฐรดา  คงถิ่น 

รางวัลอันดับที่ 2 
ประเภทคะแนนรวม 

ระดับ 
จังหวัด 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก 
การท าคะแนน Pre-Gifted & EP 
ระดับชั้น ป.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ 
104 ด.ญ.ณัฏฐิชา  ยศธ ารง  

รางวัลอันดับที่ 1 
ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับ 
จังหวัด 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก 
การท าคะแนน Pre-Gifted & EP 
ระดับชั้น ป.6 ของจังหวัดเชียงใหม่ 
105 ด.ญ.ญาณิศา  คนองศรี 

- รางวัลอันดับที่ 1  
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ 
- รางวัลอันดับที่ 1 
ประเภทวิชาคณิตศาสตร์ 
- รางวัลอันดับที ่2  
ประเภทคะแนนรวม 

ระดับ 
จังหวัด 

สถาบันการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
แห่งชาติ 

 

การแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 รอบแรก 
106 ด.ช.ชวัลวิทย์  ตันชัยสวสัดิ์ 
107 ด.ช.วุฒิภัทร  เศรษฐปญัญา 

รางวัลเหรียญทอง การสอบ 
แข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา 

ระดับ 

เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 

เขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่  
เขต 4 

 

การแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 รอบแรก 
108 ด.ช.กรวุฒิ  อนันตวุฒิ 
109 ด.ญ.รัฏฐณิชา ยศธ ารง 
110 ด.ช.แทนคุณ สุวรรณเวช 
111 ด.ช.ธนัช  ลาพินี 
112 ด.ญ.ปัณฑา  บัวเสน 
113 ด.ช.พอดี  ค าจิตแจ่ม 

รางวัลเหรียญเงิน จากการ
สอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

ระดับ 

เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 

เขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่  
เขต 4 

 

การแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 รอบแรก 
114 ด.ช.ณกร  อิสรชีววัฒน์ 
115 ด.ช.พลเจษฐ  โซติบาล 

รางวัลเหรียญทองแดง  
จากการสอบแข่งขัน 
วิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่  
เขต 4 

 

การแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 รอบแรก 
116 ด.ญ.ญาณิศา  คะนองศรี 
117 ด.ช.ณภัสปพล  ชัยยศ 
118 ด.ญ.พรนับพัน ภูริวรางคกูล 
119 ด.ช.พอพระทัย  จันทร์แจ่ม 

รางวัลเหรียญทอง จากการ 
สอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่  
เขต 4 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

120 ด.ญ.พิมชญา  วัฒนไชยกิตติ 
121 ด.ช.อนันตสิทธิ์  ธีระทองกุล 

    

การแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 รอบแรก 
121 ด.ญ.ณิชาภัทร  ฮาเซงาวะ 
122 ด.ญ.นวลกนก  นันทมงคล 

รางวัลเหรียญเงิน จากการ
สอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่  
เขต 4 

 

การแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 รอบแรก 
123 ด.ญ.ชญาดา  ต๊ะปุก 
124 ด.ญ.พริม  ปิ่นเงิน 

รางวัลเหรียญทองแดง จากการ
สอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่  
เขต 4 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
125 ด.ญ.ชลธชา  ภัทรคุณคุมภัย 
126 ด.ช.ศุภกร  พลเยี่ยม 
127 ด.ช.สุพจน์  หลวงหลา 
128 น.ส.พรรณิภา พงษ์เขียว 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 จากกิจกรรมการ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
129 ด.ช.ดวงตะวัน  ฉิ่นยี่ 
130 ด.ช.ภูตะวัน  ฉิ่นยี่ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน จาก
กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
131 นายยัสกะรันต์  ซิงค์  
132 อารวิน ซิงค์ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
จากกิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับ ม.4 – ม.6 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
133 นายบุญศรัญญ์   
กัญจนวัตตะ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
จากกิจกรรมการแข่งขันคิดเลข
เร็ว ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
134 ด.ช.อภิชัย  สวุรรณคร 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
จากกิจกรรมการแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
135 ด.ช.สยามรัฐ  วชิัย 

รางวัลทอง ชนะเลิศ  
กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลง
สากล ประเภทชาย ระดับชั้น 
ม.1 - ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
136 ด.ญ.รัญชิดา  ดวงค า 

รางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก
กิจกรรมการแข่งขันขันร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
137 ด.ญ.วิริญดา  กีรติโณทัย 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
จากกิจกรรมการแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
138 น.ส.พลอย  แสงสุวรรณ 

รางวัลเหรียญทอง  
จากกิจกรรมการแข่งขันขันร้อง
เพลงสากล ประเภทหญิง 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
139 ด.ญ.ภัททิยา  แจนเนล 

รางวัลเหรียญทอง 
จากกิจกรรมการแข่งขันคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
140 น.ส.กัญญารัตน์  บัวทอง
จันทร์ 

รางวัลเหรียญเงิน  
จากกิจกรรมการแข่งขันคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น 
ม.4 – ม.6 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
141 ด.ญ.พัชรวรรณ แวน ลีเวน  

รางวัลเหรียญเงิน 
จากกิจกรรมการแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรียงความ)  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
142 นายฉัตรชัย  รัศมิมานฉาย 

รางวัลเหรียญเงิน  
จากกิจกรรมการแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรียงความ)  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
143 ด.ญ.ณัฐรดา  หาญจริง 
144 ด.ญ.รัญชิดา  เยซอ 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 จากการแข่งขันกวี
เยาวชนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 
(6 บท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
145 น.ส.ณัฎฐธิดา  แก้วประดิษฐ์ 
146 นายธัชพล  ชลิศราพงศ์ 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่  
โครงสี่สุภาพ (4 บท) ระดับชั้น 
ม.4 – ม.6 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
147 ด.ญ.ซิลเวีย ทานตะวัน   
เอเบิล 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 จากกิจกรรมการ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
148 น.ส.กวิสรา  มะริด 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 จากกิจกรรมการ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
149 ด.ญ.สายพิรุณ  ธรรมปัทม์ 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
จากกิจกรรมการแข่งขันเล่า
นิทาน(Story telling) ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
150 นายมณัฐ  ตันติเจริญ 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน
เล่านิทาน (Story telling) 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 34 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
151 ด.ช.รามิล  จันทร์อุไร 
152 ด.ญ.วริศา  อันทะฤทธิ์ 
153 ด.ญ.อารดา  คิคอน 
154 ด.ญ.เมลิซซ่า  แอนนา  
สไตเฮ้าเซอร์ 
155 ด.ช.ไบรอัน  บุญรักษา  เต๋า 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 จากกิจกรรมการ
แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 
156 น.ส.ซิลเวีย  ชแมร 
157 นายทวีคูณ  สุริยชัยพันธ์ 
158 น.ส.นาเดียร์  คณีสเซอร์ 
159 นายอานันท์  เริงสุข 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 จากกิจกรรมการ
แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 34 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 
160 ด.ช.อภิชัย สุวรรณคร 

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ระดับชั้น  
ม.1 – ม.3 

ระดับ 
ภาค 

สพฐ.  

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 
161 ด.ญ.วิริญดา  กีรติโณทัย 

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ระดับชั้น  
ม.1 – ม.3 

ระดับ 
ภาค 

สพฐ.  

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 
162 ด.ช.สยามรัฐ  วชิัย 

รางวัลเหรียญทอง จากกิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1 - 3 

ระดับ 
ภาค 

สพฐ.  

รางวัลเยาวชนดีเด่น ที่มีผลงาน
ดีเด่นระดับชาติ/ประเทศ  
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562  
163 ด.ญ.เปมิกา  รักสินสกุล 
164 ด.ช.ปองคุณ  ทองแตง 
165 ด.ญ.มหาฆณิชย์  ลัม 
166 นายภูตะวัน ฉิ่นยี่ 
167 น.ส.แคนเอเชีย โคร่า  
รีเบ็คก้า เบียลท์ 

รางวัลเยาวชนดีเด่นประจ าปี
การศึกษา 2562 จากงานวัน
เยาวชนแห่งชาติ ปี 2562  

ระดับ 
จังหวัด 

สพฐ.  
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

รางวัลเยาวชนดีเด่น ที่มีผลงาน
ดีเด่นระดับชาติ/ประเทศ  
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562  
164 ด.ญ.เปมิกา  รักสินสกุล 
165 ด.ช.ปองคุณ  ทองแตง 
166 ด.ญ.มหาฆณิชย์  ลัม 
167 นายภูตะวัน ฉิ่นยี่ 
168 น.ส.แคนเอเชีย โคร่า  
รีเบ็คก้า เบียลท์ 

รางวัลเยาวชนดีเด่นประจ าปี
การศึกษา 2562 จากงานวัน
เยาวชนแห่งชาติ ปี 2562  

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคม
โรงเรียน
เอกชน  
จ.เชียงใหม่ 

 

รางวัลเยาวชนดีเด่น ที่มีผลงาน
ดีเด่นระดับชาติ/ประเทศ  
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562  
169 ด.ญ.เพลงไพเราะ  คณนาพร 

รางวัลเยาวชนดีเด่น จากรางวัล
เหรียญทอง          การ
แข่งขันสเก็ตน้ าแข็ง ประเภท
Freestyle 2 จาก Ice Skating 
Institute Asia (ISIAsia) 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคม
โรงเรียน
เอกชน  
จ.เชียงใหม่ 

 

รางวัลเยาวชนดีเด่น ที่มีผลงาน
ดีเด่นระดับชาติ/ประเทศ  
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 
170 ด.ญ.ศุภาพิชญ์  สิงหเดช 

รางวัลเยาวชนดีเด่น จากรางวัล
ชนะเลิศผลงานการแข่งขัน 
Yamaha Thailand Music 
Festival 2019 ประเภท 
Electone Team Talent รุ่น
อายุไม่เกิน 13 ปี   

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคม
โรงเรียน
เอกชน  
จ.เชียงใหม่ 

 

รางวัลเยาวชนดีเด่น ที่มีผลงาน
ดีเด่นระดับชาติ/ประเทศ  
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 
172 ด.ช.ธนันท์พงศ์   
หวงสุวรรณกร 

รางวัลเยาวชนดีเด่น จากรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันเทควัน
โด ประเภทพุมเซ่ทีมผสม และ 
รางวัลเหรียญเงิน ประเภทพุม
เซ่เดี่ยวชาย จาก World 
Taekwando ASIA ณ ประเทศ
จอร์แดน   

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคม
โรงเรียน
เอกชน  
จ.เชียงใหม่ 

 

รางวัลเยาวชนดีเด่น ที่มีผลงาน
ดีเด่นระดับชาติ/ประเทศ  
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 
173 ด.ช.จักรธร  ดวงจิตร์ 

รางวัลเยาวชนดีเด่น จากรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ า 
ประเภทเยาวชนชาย อายุ 13–
15 ปี รายการ SEA Age 
Swimming Championships 
ครั้งที่ 43 ณ ประเทศกัมพูชา   

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคม
โรงเรียน
เอกชน  
จ.เชียงใหม่ 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

รางวัลเยาวชนดีเด่น ที่มีผลงาน
ดีเด่นระดับชาติ/ประเทศ  
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 
174 ด.ญ.ณัฐฐิฐา  กิจเศรณี 

รางวัลเยาวชนดีเด่น จากรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทอง 
การแข่งขันสเก็ตน้ าแข็ง ประเภท
Freestyle, Open FS Bronz 
และ Artistic FS2 จาก SKATE 
Beijing 2019  

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคม
โรงเรียน
เอกชน  
จ.เชียงใหม่ 

 

รางวัลเยาวชนดีเด่น ที่มีผลงาน
ดีเด่นระดับชาติ/ประเทศ  
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 
175 ด.ช.แจ็ค วูดี้ เมอร์เซอร์ 

รางวัลเยาวชนดีเด่น จากรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด 
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
และ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
รายการล าพูนเทควันโด 
แชมป์เปี้ยนชิพ  

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคม
โรงเรียน
เอกชน  
จ.เชียงใหม่ 

 

รางวัลเยาวชนดีเด่น ที่มีผลงาน
ดีเด่นระดับชาติ/ประเทศ  
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 
176 นายปวริศ  อยู่บ ารุง 

รางวัลเยาวชนดีเด่น จากรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิส
เยาวชนประเทศไทย ประเภท
เยาวชนชายเดี่ยว และชายคู่  
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคม
โรงเรียน
เอกชน  
จ.เชียงใหม่ 

 

รางวัลเยาวชนดีเด่น ที่มีผลงาน
ดีเด่นระดับชาติ/ประเทศ  
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 
177 นายพิริยศศักดิ์  บุญญฐี 

รางวัลเยาวชนดีเด่น จากรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ 
รายการ TGA-SINGHA Junior 
Golf Rangking 2019-2020 
ประเภท Class A-Boy จาก
สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย  

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคม
โรงเรียน
เอกชน  
จ.เชียงใหม่ 

 

ผลงานด้านดนตรี ศิลปะ และการแสดง 
การแข่งขัน ISUZU SALA MAX 
CHALLENGE DAY 
178 น.ส.ธวัลรัตน์  
ทองประเสริฐ  

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
  

ระดับ 
จังหวัด 

ISUZU 
เชียงใหม่ 

 

การแข่งขันประกวดหนูน้อยยี่เป็ง
ไชยสถาน 2562 
179 ด.ญ.ไบรโอนี พุทธรักษา 
เต๋า 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ หนูน้อยยี่
เป็ง   

ระดับ 
จังหวัด 

เทศบาลต าบล
ไชยสถาน  
อ.สารภี 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

การประกวด Top Model 
Thailand 2019 รอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ  
180 ด.ญ.ศุภาพิชญ์  สิงหเดช 
 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น
อายุ 10-13 ปี                                   
- รางวัล Kids Model Thailand 
2019       
- รางวัลขวัญใจกรรมการ 
Beloved Big Thanut 
Thailand 2019                                              

ระดับ 
ประเทศ 

Top Model 
Thailand 

 

การแข่งขัน Yamaha Thailand 
Music Festival 2020 รอบชิง
แชมป์ภาคเหนือ 
181 ด.ญ.ศุภาพิชญ์  สิงหเดช 
 

- เหรียญทอง ประเภท Junior 
Electone Soloรุ่นอายุ 9-12 ปี 
- เหรียญทอง ประเภท 
Electone Team Talent  
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 
- เหรียญทอง Electone 
Ensemble idal รุ่นอายุไม่เกิน 
19 ปี 
- เหรียญเงิน Backing Track  
รุ่นอายุต่ ากว่า 15 ปี 

ระดับ 
ภาค 

สถาบันดนตรี 
Yamaha 

 

การประกวด Young Model of 
the World  ครั้งที่ 1  
182 ด.ญ.ศุภาพิชญ์  สิงหเดช 
 

-  The Winner of Young 
Model of the World  
-  The Best Runway 
-  The Best Costume 
-  Ambassador of Young 
Model of the World 

ระดับ 
จังหวัด 

กองประกวด 
Prince & 
Princess 
Thailand 

 

การแข่งขันทักษะดนตรีนักเรียน
โรงเรียนนอกระบบ  
ประจ าปี 2562  
183 ด.ญ.ศุภาพิชญ์  สิงหเดช 

รางวัลเหรียญทอง  
ประเภทขับร้อง รุ่นอายุ 6-11 ปี 

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคมดนตรี
แห่งประเทศ
ไทย 

 

จากการแข่งขัน Yamaha 
Thailand Music Festival 
184 ด.ญ.ศุภาพิชญ์  สิงหเดช 

รางวัลดีเด่น ประเภท Singing 
with Backing Track รุ่นอายุไม่
เกิน 15 ปี 

ระดับ 
จังหวัด 

สถาบันดนตรี 
Yamaha   

 

การแข่งขัน Yamaha Thailand 
Music Festival 2020 
185 ด.ญ.เบญญา ผลชูวงศ์ 

รางวัลเหรียญทอง ประเภท 
Piano Duet รุ่นอายุเฉลี่ย 2 คน
ไม่เกิน 8 ปี  

ระดับ 
จังหวัด 

สถาบันดนตรี 
Yamaha 

 

การประกวด Mazda Kids  
186 ด.ช.แจ็คก้ี  ฟินเนอร์แรน 

รางวัลชนะเลิศ  ระดับ 
จังหวัด 

สถาบันคนรัก
ดนตรี 
เชียงใหม่ 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

การประกวด The Little 
Noppamas 2019  
187 ด.ช.แจ็คก้ี  ฟินเนอร์แรน 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
- รางวัลขวัญใจช่างภาพ 

ระดับ 
จังหวัด 

เรือนนาฏย
คีตฏิยากร 

 

การประกวด The Twinkle 
Stars Chiang Mai 
188 ด.ช.แจ็คก้ี  ฟินเนอร์แรน 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
- รางวัลขวัญใจช่างภาพ 

ระดับ 
จังหวัด 

เฮือนกังหัน
การแสดง 

 

การแข่งขันประกวด New Star 
Kids Contest 2019 
189 ด.ช.แจ็คก้ี  ฟินเนอร์แรน 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  
- รางวัล ELEGANTE 

ระดับ 
จังหวัด 

สถาบันบ้าน
คนรักลูกทุ่ง  
เชียงใหม่ 

 

การแข่งขัน K-pop Cover 
Dance Festival 2019   
190 น.ส.ขวัญข้าว  สวภาพสกุล      
และทีม Mala Girls 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  
 

ระดับ 
ภาค 

หนังสือพิมพ์ 
โซล นิวส์  
เปเปอร์ 
ร่วมกับศูนย์
วัฒนธรรม
เกาหลี 

 

การแข่งขัน เปียโนคลาสสิก 
191ด.ญ.ราเชล ซินลี ่เมฐธาสิทธิ์ 

รางวัลเหรียญทอง  
ระดับอายุ 11-12 ปี 

ระดับ 
นานาชาติ 

สมาคมศิลปิน
ไต้หวันและ
วงการศิลปะ
ของไต้หวัน 

 

การแข่งขัน เปียโนคลาสสิก 
ส าหรับเยาวชน  
192ด.ญ.ราเชล ซินลี ่เมฐธาสิทธิ์ 

- รางวัลเหรียญทอง  
ประเภท Piano-Duet 
- รางวัลเหรียญเงิน  
ประเภท Piano-Sonatina 

ระดับ 
ภาค 

Alink - 
Argerich 
Foundation 

 

การแข่งขัน เปียโนคลาสสิก 
193 ด.ญ. เอมม่า  เจี่ยมิ้ง  
เมฐธาสิทธิ์                

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5  
ระดับอายุ 11-12 ปี  
 

ระดับ 
นานาชาติ 

สมาคมศิลปิน
ไต้หวัน 

 

การแข่งขัน เปียโนคลาสสิก 
ส าหรับเยาวชน 
194ด.ญ. เอมม่า  เจี่ยมิ้ง  
เมฐธาสิทธิ์ 

รางวัลเหรียญเงิน  
ประเภท Piano-Sonatina  

ระดับ 
ภาค 

Alink - 
Argerich 
Foundation 

 

การประกวด Chiang Mai Ice 
Carving Fashion Show 
195 ด.ญ.อังเกลิกา  วิรัตน์  
อินทจักร์ 

- รางวัลชมเชย 
- รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน 

ระดับ 
จังหวัด 

Chiang Mai 
Ice Carving 

 

การประกวดงานภารตะนวราตรี  
196 ด.ช.สยารัฐ  วิชัย 

รางวัลชนะเลิศ  
 

ระดับ 
จังหวัด 

พรอมเมนาดา 
เชียงใหม่ 

 



62 
 

 

 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

การประกวด The Element 
Thailand 2019   
197 ด.ช.สยารัฐ  วิชัย 

- รางวัลชนะเลิศ The Element 
Young Star รุ่น C ที่สุดของ 4 
ธาตุ ดิน น้ า ลม ไฟ  
- รางวัลขวัญใจสื่อสังคมออนไลน์ 

ระดับ 
ภาค 

กองประกวด 
The 
Element 
Thailand 

 

การประกวดเดินแฟชั่นโชว์ชุด
ราตรี The Twinkle Stars 
Chiang Mai 2019  
198 ด.ญ.ณฤดี  นราภิรมย์สุข 

- รางวัลขวัญใจช่างภาพ 
- รางวัล Perfect Skin 
- รางวัล Perfect smile 

ระดับ 
จังหวัด 

เฮือนกังหัน
การแสดง 

 

การประกวดการเดินแฟชั่นโชว์  
Prince & Princess of My 
Dream 
199 ด.ญ.ณฤดี  นราภิรมย์สุข 

รางวัล The Best Introduction 
2019 

ระดับ 
จังหวัด 

เฮือนกังหัน
การแสดง 

 

แข่งขัน Asia Pacific Arts 
Festival 2019  
200 ด.ญ.ขวัญข้าว  วงศ์ชัย 

- รางวัล Silver Award  
ประเภท Solo 
- รางวัล Silver Award  
ประเภท Duo 

ระดับ 
จังหวัด 

Youth 
Ambassador 
 

 

การแข่งขัน A-D-A Thailand 
Awards 2019  
201 ด.ญ.ขวัญข้าว  วงศ์ชัย 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
Grade 3 Jazz 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
Grade 3 Classical Ballet 

ระดับ
จังหวัด 

โรงเรียนสอน
เต้นกัญญา
แด๊นซ์ 
อุตรดิตถ์ 

 

การแข่งขันบัลเลต์ รายการ 
A.T.O.D 2020 International 
Dance Competition 
Bangkok, Thailand 
202 ด.ญ.ปัญญาวีณ์ ฟื้นตระกูล 

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Duo 
Novelty  

ระดับ 
ประเทศ 

ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
กระทรวง
วัฒนธรรม 

 

ผลงานด้านกีฬา 
การแข่งขันแบดมินตันชิงชนะเลิศ 
จ.เชียงใหม่ ประจ าปี 2563 
203 ด.ช.ทรงภูมิ วงศ์ศิริอ านวย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี  

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคมกีฬา
จังหวัด
เชียงใหม่ 

 

การแข่งขัน Skate Asia 2019                
204 ด.ญ.เพลงไพเราะ  
คณนาพร 

- เหรียญทอง Solo FS3 
- เหรียญทอง Rhythmic 
Ribbon FS3 
- เหรียญทอง Rhythmic Hoop 
FS3 
- เหรียญทอง Small 
Production Team 

ระดับ 
ประเทศ 

สมาคมกีฬา
ฟิกเกอร์ 
และ สปีดส
เก็ตติ้งแห่ง
ประเทศไทย 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

ผลงานด้านกีฬา 
การแข่งขันไอซ์สเก็ต พัทยา 
205 ด.ญ.เพลงไพเราะ  
คณนาพร 
 

- เหรียญทอง ประเภท Foot 
Work 
- เหรียญทอง ประเภท Solo 
โปรแกรม F4 
- เหรียญเงิน ประเภท Rhythmic 
Hoop F4 

ระดับ 
ประเทศ 

สมาคมกีฬา
ฟิกเกอร์ 
และ สปีดส
เก็ตติ้งแห่ง
ประเทศไทย 

 

การแข่งขันออมสินยิมนาสติก
ศิลป์และยิมนาสติกแอโรบิก  
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
206 ด.ช.เจตน์  ฉันทกาญจน์ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภท Mix Pair รุ่นอายุไม่เกิน 
11 ปี   
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภท Tiro รุ่นอายุไม่เกิน 11  

ระดับ 
ประเทศ 

สมาคม
ยิมนาสติก
แห่งประเทศ
ไทย 

 

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน  
รายการ TGA-SiNGHA Junior 
Golf Rangking 2019-2020 
207ด.ญ.สิริพิมพ์ลภัส คณาญาต ิ

รางวัลชนะเลิศระดับภาค  
รุ่นอายุ 11-12 ปี  
 

ระดับ 
ภาค 

สมาคมกอล์ฟ
แห่งประเทศ
ไทย 

 

การแข่งขันกีฬากอล์ฟระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2562 
208ด.ญ.สิริพิมพ์ลภัส คณาญาติ 

รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 12 ปี 
หญิง  

ระดับ 
ภาค 

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
การกีฬา  
จ.เชียงใหม่ 

 

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน  
รายการ SAT GOLF 
DEVELOPMENT TOUR  
209ด.ญ.สิริพิมพ์ลภัส คณาญาติ 

รางวัลชนะเลิศ Class C รุ่นอายุ 
11-12 ปี หญิง 

ระดับ 
ภาค 

สมาคมกอล์ฟ
แห่งประเทศ
ไทย 

 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์” 
210ด.ญ.สิริพิมพ์ลภัส คณาญาต ิ

รางวัลชนะเลิศ กีฬากอล์ฟ 
ประเภททีมหญิง 

ระดับ 
ภาค 

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

 

การแข่งขันจักรยานทรงตัว Push 
Bike Chiang Mai 2020  
211 ด.ช.กฤษฏิ์มงคล  
สุธรรมรัตนกูล 

- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 รุ่น 
Open อายุ 5 ปีขึ้นไปชาย 
- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 รุ่น
อายุ 7 ปีขึ้นไปชาย 

ระดับ 
จังหวัด 

สโมสร 
Chiang Mai 
Runner Bike 

 

การแข่งขันจักรยานทรงตัว 
Chiang Mai Runner Bike CUP  
212 ด.ช.กฤษฏิ์มงคล  
สุธรรมรัตนกูล 
 

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 
ประเภท Professional รุ่นอายุ 
6 – 7 ปี ชาย 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 
ประเภท Open  
รุ่นอายุ 5 ปี ขึ้นไป ชาย 

ระดับ 
จังหวัด 

อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์  
จ.เชียงใหม่ 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

การแข่งขันจักรยานทรงตัว 
Chiang Mai Runner Bike CUP 
213 ด.ช.กฤษฏิ์มงคล  
สุธรรมรัตนกูล 
 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภท Professional รุ่นอายุ 
6-7 ปีขึ้นไป ชาย 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 
ประเภท Open  
รุ่นอายุ 5 ปี ขึ้นไป ชาย 

ระดับ 
จังหวัด 

อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์  
จ.เชียงใหม่ 

 

การแข่งขันจักรยานทรงตัว Tour 
of Phayao Balance Bike  
214 ด.ช.กฤษฏิ์มงคล  
สุธรรมรัตนกูล 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 
6-7 ปี ชาย 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 รุ่นอายุ 
5 ปีขึ้นไป ชาย 

ระดับ 
จังหวัด 

สโมสร 
Phayao 
Balance 
Bike 

 

การแข่งขันจักรยานทรงตัว Push 
Bike Chiang Mai 2020 
215 ด.ญ.นลินรัตน์   
สุธรรมรัตนกูล 

- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 รุ่น 
Open อายุ 7 ปีขึ้นไปหญิง  
- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 รุ่น
อายุ 7 ปีขึ้นไปหญิง 

ระดับ 
จังหวัด 

สโมสร 
Chiang Mai 
Runner Bike 

 

การแข่งขันจักรยานทรงตัว 
Chiang Mai Runner Bike CUP 
216 ด.ญ.นลินรัตน์   
สุธรรมรัตนกูล 
 

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 
ประเภท Professional รุ่นอายุ  
7 ปี หญิง 
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 
ประเภท Open รุ่นอายุ 5 ปีขึ้น
ไป หญิง 

ระดับ 
จังหวัด 

อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์  
จ.เชียงใหม่ 

 

การแข่งขันจักรยานทรงตัว 
Chiang Mai Runner Bike CUP  
216 ด.ญ.นลินรัตน์   
สุธรรมรัตนกูล 
 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภท Professional รุ่นอายุ 
6-7 ปีขึ้นไปหญิง 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภท Open รุ่นอายุ 5 ปีขึ้น
ไป หญิง 

ระดับ 
จังหวัด 

อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์  
จ.เชียงใหม่ 

 

การแข่งขันแบดมินตัน รายการ 
KBC Junior Series 2019  
217 ด.ญ.พิมพ์นิภา  
วงศ์ศิริอ านวย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทหญิงเดี่ยว อายุ 9 ปี  

ระดับ 
จังหวัด 

Kepong 
Badminton 
Club 

 

การแข่งขันออมสินยิมนาสติก
ศิลป์และยิมนาสติกแอโรบิก  
ชิงชนะเลิศ 
218 ด.ช.เจตน์  ฉันทกาญจน์ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภท Mix Pair รุ่นอายุไม่เกิน 
11 ปี   
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภท Tiro รุ่นอายุไม่เกิน11ปี     

ระดับ 
ประเทศ 

สมาคม
ยิมนาสติก
แห่งประเทศ
ไทย 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ าชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ภาค 5 
(ภาคเหนือ) 
219 ด.ช.ธีรติ  แซ่เอ้ียว 

- เหรียญทองแดง ประเภทฟรี
สไตล์ 1500 ม. 
- เหรียญทองแดง ประเภทฟรี
สไตล์ 800 ม. 

ระดับ 
ภาค 

สมาคมการ
กีฬาว่ายน้ า
แห่งประเทศ
ไทย 

 

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ า “อนุบาล
ล าปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2”  
220 ด.ช.ธีรติ  แซ่เอ้ียว 

- 3 เหรียญทอง 
- 8 เหรียญเงิน 
- 3 เหรียญทองแดง 

ระดับ 
จังหวัด 

โรงเรียน
อนุบาลล าปาง 

 

การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
ครั้งที่ 4                      
221 ด.ช.ณฐกร  อมาตยกุล 
เครือวงค์ 

- เหรียญทอง ประเภท เตะขา 
Free Style 50 ม. รุ่นอายุ 7 ปี   
- เหรียญเงิน ประเภท เตะขา 
Free Style 50 ม. รุ่นอายุ 7 ปี   

ระดับ 
ภาค 

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
ภาค 5 

 

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ า “อนุบาล
ล าปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2” 

222 ด.ช.ณฐกร  อมาตยกุล 

เครือวงค์ 
 

- เหรียญทอง ประเภท เตะขาฟรี
สไตล์ 25 ม. และ กบ 25 ม. รุ่น
อายุ 7 ปี ชาย  

- เหรียญทองแดง ประเภท 
กรรเชียง 25 ม. ผีเสื้อ 50 ม. 
และฟรีสไตล์ 50 ม. รุ่นอายุ 7 ปี   

ระดับ 
จังหวัด 

โรงเรียน
อนุบาลล าปาง 

 

ร่วมแข่งขันว่ายน้ าภาณุรังสี 
Swimming Club ครบรอบ  
25 ปี  
223 ด.ช.ณฐกร  อมาตยกุล 
เครือวงค์ 

- เหรียญเงิน ประเภทท่าผลัด
ผสม 4 คูณ 50 ม. รุ่นอายุ 7 ปี  
- เหรียญทองแดง ประเภทท่า
ผีเสื้อ 50 ม. รุ่นอายุ 7 ปี ชาย 

ระดับ 
จังหวัด 

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

 

การแข่งขันเทควันโด รายการชิง
แชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์ 
เปี้ยนชิพ 2019  
224 ด.ช. ปองคุณ ทองแตง   
 

- เหรียญทอง ประเภทยุวชนชาย 
อายุ 7-8 ปี รุ่น D น้ าหนักเกิน 
24 กก. ไม่เกิน 27 กก. 
- รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชาย รุ่น
อายุ 7-8 ปี 

ระดับ 
ภาค 

สมาคม 
เทควันโดแห่ง
ประเทศไทย 

 

จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด 
เชียงใหม่โอเพ่น ประจ าปี 2562 
225 ด.ช. ปองคุณ ทองแตง   
 

- รางวัลเหรียญทอง ประเภท
ยุวชนชาย อายุ 9-10 ปี รุ่น C 
น้ าหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน  
28 กก.  
- รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  

ระดับ 
จังหวัด 

ชมรม 
เทควันโด
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

 

การแข่งขันเทควันโด 
INTHANON TAEKWONDO 
CHAMPIONSHIP 
226 ด.ช. ปองคุณ ทองแตง   

- รางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ 
Class A ยุวชนชาย อายุ 7-8 ปี 
รุ่น C  
- รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชาย 

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคม 
เทควันโดแห่ง
ประเทศไทย 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

การแข่งขันเทควันโด TO BE 
NUMBER ONE PSC 
HOWONDO GAME 8  
227 ด.ช. ปองคุณ ทองแตง   

- เหรียญทอง  
- รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชาย  
รุ่นอายุ 7-8 ปี 

ระดับ 
จังหวัด 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดแพร่ 

 

นักฟุตบอล ทีม ABS เข้าร่วม
แข่งขัน Thaicom Foundation 
Football Camp Junior 
Tournament U12  
228 Siravit  Sansanoh 
229 Chiaphat  Xiang 
230 Chirapon  Xiang 
231 Rangsamans  Musika 
232 John Dewi Lucas 
233 Trin  Jitlehha 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ดิวิชั่น 2 ระดับ 
จังหวัด 

Thaicom 
Foundation 

 

การแข่งขันกีฬาเทนนิส รายการ
แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาค จ.ล าพูน ปี 2562  
234 ด.ช.ศักดิธัช  พันธ์กูล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
รุ่นอายุ 8 ปี ชาย  
 

ระดับ 
จังหวัด 

ส านักงานการ
ท่องเที่ยว 

และกีฬา  
จ.ล าพูน 

 

การแข่งขันกีฬาเยาวชน รายการ 
Sat Golf Development Tour 
235 นายพิริยศักดิ์  บุญญฐี 

รางวัลชนะเลิศอันดับที 2  
Class B รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย  

ระดับ 
จังหวัด 

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

 

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา  
ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” 
236 นายพิริยศักดิ์  บุญญฐี 

รางวัลชนะเลิศ กีฬากอล์ฟ  ระดับ 
จังหวัด 

ส านักงาน 
การท่องเที่ยว
และการกีฬา  
จ.อุดรธานี 

 

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ  
“แพร่เกมส์ 2020”  
237 ด.ช.ณัฏฐวัฒน์  
หวงสุวรรณากร 
 

- รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 12-14 
ปีชาย ประเภทพุมเซ่เดี่ยว ระดับ
สายด าแดง 
- รางวัลรองชนะเลิศ รุ่น
Freestyle ชาย ประเภทพุมเซ่
เดี่ยว ระดับสายด า 
- รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 15 ปี
ขึ้นไปชาย ประเภทพุมเซ่ทีม 3 
คน ระดับสายด า 
 
 

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคมการ
กีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
จ.แพร่ 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

หมายเหตุ 

การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์
นักเรียน นักศึกษา STUDENT 
OPEN 2019  
238 ด.ช.ณัฏฐวัฒน์  
หวงสุวรรณากร 

- รางวัลเหรียญทอง ประเภท  
พุมเซ่ เดี่ยวชาย สายด าแดง  
รุ่นอายุ 11 – 14 ป ี
- รางวัลเหรียญทอง ประเภท  
พุมเซ่ ทีมชายสายด าแดง  
รุ่นอายุ 11 - 14 ปี  
- รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 
ประเภท พุมเซ่ทีม 

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคมการ 
กีฬาแห่ง 
จ.เชียงใหม่ 

 

การแข่งขัน รายการ GH BANK  
เทควันโดประเภท พุมเซ่   
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2562  
239 ด.ช.ณัฏฐวัฒน์  
หวงสุวรรณากร 

- เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที ่1 
ประเภท พุมเซ่ทีมชาย รุ่นอายุ 
10-11 ป ี
- เหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับที ่2 ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว
ชาย รุ่นอายุ 10 - 11 ป ี
- เหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับที ่2 ประเภท พุมเซ่ฟรี
สไตล์ทีมรุ่นอายุ 10-11 ปี 

ระดับ 
ประเทศ 

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ภาค 5 ครั้งที่ 36“ตากเกมส์”  
240 ด.ช.ณัฏฐวัฒน์  
หวงสุวรรณากร 

รางวัลชนะเลิศกีฬาเทควันโด  
ประเภทท่าร า ทีมชาย 

ระดับ 
จังหวัด 

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

 

การแข่งขันว่ายน้ าชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ภาค 5 (ภาคเหนือ)  
241ด.ญ.ณัฐภัสสร วงศ์สุวรรณ 

- เหรียญทอง 1 เหรียญ 
- เหรียญเงิน 3 เหรียญ 
- เหรียญทองแดง 5 เหรียญ 
- รางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม  

ระดับ 
ภาค 

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

 

การแข่งขันว่ายน้ ามาราธอน
ประเทศไทย ซีรีย์ 3 ประจ าปี   
2562 TSA Thailand Open 
Water Swimming 2019 
242 ด.ญ.ณัฐภัสสร วงศ์สุวรรณ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง 

ระดับ 

ภาค 
สมาคมว่ายน้ า
แห่งประเทศไทย 

 

การแข่งขันเทควันโด เทศบาล
นครเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 
243 ด.ช.เธียรวชิญ์  นันทชัย 

รางวัลเหรียญเงิน ประเภทยุวชน
ชาย อายุ 9-10 ปี รุ่น C น้ าหนัก 
25-28 กิโลกรัม KYORUGI 
Special Force  

ระดับ 
จังหวัด 

สหพันศิลป์
ป้องกันตัวเพ่ือ
สันติภาพโลก 
แห่งประเทศไทย 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

หมายเหตุ 

จากการแข่งขันแบดมินตันชิง
ชนะเลิศ จ.เชียงใหม่ ปี 2563 
244 ด.ญ.พิมพ์นิภา  
วงศ์ศิริอ านวย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 
10 ปี 

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคมการกีฬา
แห่ง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

การแข่งขันแบดมินตัน ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 
245 ด.ญ.พิมพ์นิภา  
วงศ์ศิริอ านวย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน  
11 ปี  

ระดับ 
จังหวัด 

สโมสรกีฬาบีบีจี  

การแข่งขันเทควันโด รายการชิง
แชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์ 
เปี้ยนชิพ 2019 
246 ด.ช.ชลวรี์  จูดิษฐ์ประเสริฐ 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
ประเภทยุวชนชาย อายุ 9-10 ปี 
รุ่น G น้ าหนักเกิน 37 กก.ไม่เกิน 
41 กก  

ระดับ 
ภาค 

 

สมาคม 
เทควันโดแห่ง
ประเทศไทย 

 

การแข่งขันโกคาร์ท 
CARPET//CADET JUNIOR 
C.L.I.C KART PRIX RACE 
PAPTA  
247 ด.ญ.ญัฐฐิญา พีรพฤฒิวงศ์ 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  
 

ระดับ 
จังหวัด 

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

 

การแข่งขันจักรยานทรงตัว 
Chiang Mai Runner Bike CUP 
248 ด.ช.ริวตะ  ชิมิสึ 
 

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 
ประเภท Professional   
รุ่นอายุ  6-7 ปี ชาย 
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 
ประเภท Open                   
รุ่นอายุ 5 ปีขึ้นไป ชาย 

ระดับ 
จังหวัด 

อุทยานหลวงราช
พฤกษ์            
จ.เชียงใหม่ 

 

การแข่งขันจักรยานทรงตัว 
Chiang Mai Runner Bike CUP 
249 ด.ช.ริวตะ  ชิมิสึ 
 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภท Professional  
รุ่นอายุ 6-7 ปีขึ้นไป ชาย 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 
ประเภทOpen รุ่นอายุ 5 ปี 
ขึ้นไป ชาย 

ระดับ 
จังหวัด 

อุทยานหลวงราช
พฤกษ์    
จ.เชียงใหม่ 

 

เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ า 
"S.G.Championship 2019" 
 250 ด.ช.ริวตะ  ชิมิสึ 
 
  

- เหรียญทอง ประเภท 
Freestyle 25 ม.   
- เหรียญทอง ประเภท Butterfly 
25 ม.           
- เหรียญทอง ประเภท Kick 
Freestyle 25 ม. 
                   

ระดับ 
จังหวัด 

Saint Gabriel’s 
College 
โรงเรียนเซนต์
คาเบรียล 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

หมายเหตุ 

  
 
  

- เหรียญเงิน ประเภท Freestyle 
50 ม. 
- เหรียญทองแดง ประเภท 
Backstroke 25 ม.  
- รางวัลคะแนนรวม บุคคลยอด
เยี่ยมอันดับที่ 7                  

     

การแข่งขันจักรยานทรงตัว 
Chiang Mai Runner Bike Cup 
251 ด.ช.ริวตะ  ชิมิสึ 
 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภท Professional รุ่นอายุ 
7 ปีขึ้นไป ชาย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภท Openรุ่นอายุ 5 ปีขึ้น
ไป ชาย 

ระดับ 
จังหวัด 

Chiang Mai 
Runner Bike 
Club 

 

การแข่งขันว่ายน้ า ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย  ประจ าปี 
2562 รายการ Sport hero  
252 ด.ช.จักรธร  ดวงจิตร์ 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภท กรรเชียง ฟรีสไตล์ ผีเสื้อ
และเดี่ยวผสม 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภท กรรเชียง ฟรีสไตล์ ผีเสื้อ
และเดี่ยวผสม  

ระดับ 
ประเทศ 

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

 

การแข่งขันว่ายน้ าชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ภาคกลาง 1  
253 ด.ช.จักรธร  ดวงจิตร์ 

- 6 เหรียญทอง  
- 2 เหรียญเงิน  
- 1 เหรียญทองแดง  

ระดับ 
ภาค 

 

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

 

การแข่งขันว่ายน ้าชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ภาค 5 (ภาคเหนือ)  
254 ด.ช.จักรธร  ดวงจิตร์ 

- 12 เหรียญทอง  
- 5 เหรียญเงิน 

ระดับ 
ภาค 

 

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

 

การแข่งขันกอล์ฟ รายการ 
Chiang Mai Golf Festival 
Championship 2019  
255 ด.ช.สุนันทรักษ์  เวชกามา 

รางวัลชนะเลิศ  
ประเภท โอเวอร์ออล โลว์กรอส 

ระดับ 
ภาค 

 

สมาคมกอล์ฟ  
รีสอร์ท ภาคเหนือ 

 

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน 
รายการ TGA-SINGHA Junior 
Golf Rangking 2019-2020 
256 ด.ช.สุนันทรักษ์  เวชกามา 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  
 

ระดับ 
ภาค 

 

สมาคมกีฬา
กอล์ฟแห่ง
ประเทศไทย 

 

การแข่งขันเทควันโด ระดับ 
ประเทศ ณ ประเทศจอร์แดน  
257 ด.ช.ธนันท์พงศ์   
หวงสุวรรณากร 

- รางวัลเหรียญทอง ประเภท
เดี่ยวชาย 
- รางวัลเหรียญเงิน ประเภทเดี่ยว
ชาย 

ระดับ 
ประเทศ 

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

หมายเหตุ 

การแข่งขันเทควันโด รายการ  
GH BANK ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2562  
258 ด.ช.ธนันท์พงศ์   
หวงสุวรรณากร 

- เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่ 
ฟรีสไตล์ทีม รุ่นอายุ 14-14 
ปี 
- เหรียญทอง ประเภทพุมเซ่ 
ทีมชายรุ่นอายุ 12-14 ปี 
- เหรียญเงิน ประเภทพุมเซ่ 
ฟรีสไตล์ เดี่ยวชาย  
รุ่นอายุ 12-14 ปี 
- รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 
ประเภทพุมเซ่ ทีมชาย  
รุ่นอายุ 12-14 ปี 

ระดับ 
ประเทศ 

การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

 

การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 
“ตากเกมส์” 
259 ด.ช.ธนันท์พงศ์   
หวงสุวรรณากร 

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโด 
ประเภทท่าร า เดี่ยวชาย  

ระดับ 
จังหวัด 

การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

 

เข้าร่วมแข่งขันเทควันโดชิง
แชมป์นักเรียน นักศึกษา 
STUDENT OPEN 2019  
260 ด.ช.ธนันท์พงศ์   
หวงสุวรรณากร 

- เหรียญทอง ประเภท พุมเซ่ 
คู่ผสม สายด า รุ่นอายุไม่เกิน 
15 ปี 
- เหรียญเงิน ประเภท พุมเซ่
ฟรีสไตล์ เดี่ยวชาย ไม่จ ากัด
สาย รุ่น อายุไม่เกิน 14 ปี 
- รางวัลนักกีฬาดาวรุ่งยอด
เยี่ยม ประเภทพุมเซ่ 

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคมกีฬาแห่ง 
จ.เชียงใหม่ 

 

จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36  
“ตากเกมส์”  
261 Jack Woody Mercer 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทต่อสู้ ชาย รุ่นน้ าหนัก
ไม่เกิน 59 กก. 

ระดับ 
ภาค 

การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

 

การแข่งขันเทควันโด To Be 
Number One PSC Howodo 
Game 8  
262 Jack Woody Mercer 

รางวัลเหรียญทอง ประเภท
อายุ 15-17 ปี ชาย รุ่น E 
น้ าหนักเกิน 55-59 กิโลกรัม 

ระดบั 
จังหวัด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ 

 

การแข่งขันกีฬาเทควันโด 
เชียงใหม่ โอเพ่น ปี 2562 
263 Jack Woody Mercer 
  

- เหรียญทอง ประเภทยุวชน
ชาย อายุ 15-17 ปี รุ่น เวล
เธอร์เวท น้ าหนักเกิน 59 
กก. ไม่เกิน 63 กก. 
- รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 

ระดับ 
จังหวัด 

ชมรมเทควันโด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

หมายเหตุ 

การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ภาค 5 “ตากเกมส์” 
264 นายปวริศ  อยู่บ ารุง 
 

- เหรียญทอง กีฬาเทนนิส 
ประเภททีมชาย 
- เหรียญทอง กีฬาเทนนิส
ประเภท ชายเดี่ยว 
- เหรียญทอง กีฬาเทนนิส
ประเภทคู่ผสม 

ระดับ 
จังหวัด 

การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

 

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน
ประเทศไทย รายการแอลทีโอ 
จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ  
265 นายปวริศ  อยู่บ ารุง 

- รางวัลชนะเลิศ ชายเดี่ยว 
อายุไม่เกิน 16 ปี 
- รางวัลชนะเลิศ ชายคู่ อายุ
ไม่เกิน 16 ปี 

ระดับ 
ประเทศ 

สมาคมกีฬาเทนนิส  
ลอนเทนนิสสมาคม
แห่งประเทศไทย 

 

การแข่งขันเทควันโด รายการ
ชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนา
แชมป์เปี้ยนชิพ 2019  
266 ด.ญ.กัญญาพัชร   
ค าเมืองใจ 
 

- เหรียญทอง ประเภทยุวชน 
หญิง อายุ 11-12 ปี รุ่น G 
น้ าหนักเกิน 42 กก.  
ไม่เกิน 46 กก. 
- เหรียญเงิน Poomse สาย
เหลือง ยุวชน หญิง อายุ 11-
14 ปี 

ระดับ 
ภาค 

สมาคมเทควันโดแห่ง
ประเทศไทย 

 

การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์
นักเรียน นักศึกษา STUDENT 
OPEN 2019  
267 ด.ญ.กัญญาพัชร   
ค าเมืองใจ 
 
 

- รางวัลเหรียญทอง 
POOMSE สายเหลือง รุ่น
อายุไม่เกิน 14 ปี Team 
Spirit Fight 
- รางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภท ยุวชนหญิง อายุ 11 
– 12 ปี รุ่น H น้ าหนัก 43  
 กก.ขึ้นไป Kyorugi Spirit 
Fight 

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคมกีฬาแห่ง 
จ.เชียงใหม่ 

 

การแข่งขัน Thailand 
National Figure Skating 
Championships 2019                         
268 ด.ญ.ณัฐฐิฐา  กิจเศรณี 

- Beijing Ice skate รับ  
3 เหรียญทอง  
1 เหรียญเงิน  
- Malaysia Ice skate รับ 1 
เหรียญทอง  
3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญ
ทองแดง 
 
 
 

ระดับ 
ประเทศ 

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์
และสปีดสเก็ตติ้งแห่ง
ประเทศไทย 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่ 
มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

เข้าร่วมแข่งขัน Skate Asia 
2019  
269 ด.ญ.ณัฐฐิฐา  กิจเศรณี 
 

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 
ประเภท Freestyle ,Jump 
& Spin Bronze  
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2                               
ประเภท Team ,Open FS 
Bronze.  
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3                                 
ประเภท Drama Spot FS2  
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 
ประเภท Rhythmic 
Ribbon FS2 ,Footwork2   

ระดับ 
ประเทศ 

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์ 
และสปีดสเก็ตติ้งแห่ง 
ประเทศไทย 

 

นักกีฬาบาสเกตบอล ทีม ABS 
ร่วมแข่งขันบาสเกตบอล  
จ.เชียงใหม่   
270 Wang  Peixin 
271 Apichit  Siriwitharakul 
272 Min  Shuwei 
273 Ziton  Yile 
274 Wu  Jia Jng 
275 Thananant  
Waleechaisak 
276 Wu Bo  Ing 
277 Josh  Michael  Javier 
278 Apichet  Pakeechai 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ประเภท Open รุ่น เยาวชน 
อายุ 18 ปี 

ระดับ 
จังหวัด 

สมาคมกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

 
 

7.1  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)   

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - - - 
2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน - - - 
3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล (มาตรฐาน สช.) - - - 
3.  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) - - - 
4. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - - - 

 
 



73 
 

 

 

7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
ประเด็นตัวช้ีวัด มี ไม่มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี  
ยวุกาชาด 

√  

2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า √  
3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning √  
4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) √  
5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

√  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

√  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ √  
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) √  
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอ่ืน √  
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ √  

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา (ยังไม่ได้รับการประเมิน) 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) - - 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) - -- 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - - 

 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวนเด็ก
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน 
เด็กที่ผ่านเกณฑ์ 

ที่โรงเรียน
ก าหนด (คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 

ปฏิบัติ 
 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนองได้ 

  90   
ขึ้นไป 

308 287  93.18   
ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

√    281   91.23   

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวไดด้ี ใช้
มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ด ี

√    280  90.91   

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย 

√    284   92.21   

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบตัิตนตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด และระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสีย่ง
อันตราย 

√    303   98.38   

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

  90  
ขึ้นไป 

 
308 

 
285 92.45  

 
ยอดเย่ียม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกไดเ้หมาะสม 

√    302   
98.05  

 

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยบัยั้งช่ังใจ 
อดทนในการรอคอย 

√    280   90.91   

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและ
พอใจในความสามารถ และผลงาน
ของตนเองและผู้อื่น 

√    281   91.23   

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจติส านึกและ
ค่านิยม ที่ด ี

√    282   91.56   

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก 

√    280   90.91%  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

√    284  92.21   
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวนเด็ก
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน 
เด็กที่ผ่านเกณฑ์ 

ที่โรงเรียน
ก าหนด (คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 

ปฏิบัติ 
 

ไม่
ปฏิบัติ 

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้
หน้าท่ีรับผดิชอบ อดทนอดกลั้น 

√    283   91.88   

 2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสตัย์สจุริต มี
คุณธรรม จรยิธรรม ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

√    281  91.23   

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับ
ศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว 

√    290   94.15   

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

  90  
ขึ้นไป 

  
308 

 
292  

 
94.76  

 

 
ยอดเย่ียม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวตัรประจ าวัน มี
วินัยในตนเอง 

√    285 92.53   

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและ
พอเพียง 

√    281 91.23   

 3.3 ร้อยละของเด็กมสี่วนร่วมดแูล
รักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน 

√    290 94.15   

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม 
ทักทาย และ 
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

√    300 97.40%  

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือ
เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐาน
ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น 

√    296 96.10   

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดย
ปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

√    299 97.17   

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

  90  
ขึ้นไป 

 
308  

 
294  

95.21  
 

 
ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

√    
 

300   97.40   

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งค าถามในสิง่
ที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามค้นหาค าตอบ 

√    295   95.87   
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวนเด็ก
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน 
เด็กที่ผ่านเกณฑ์ 

ที่โรงเรียน
ก าหนด (คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 

ปฏิบัติ 
 

ไม่
ปฏิบัติ 

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและ
เล่าเรื่องที่ตนเองอ่านไดเ้หมาะสมกับ
วัย 

√    291   94.58   

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถ
ในการคิดรวบยอด การคดิเชิง
เหตุผลทางคณติศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคดิแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได ้

√    288   93.51   

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์
ผลงานตามความคดิและจินตนาการ 
เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหว
ท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

√    298  96.75   

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี 
เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้อง
ดิจิตอล ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได ้

√    293   93.13   

              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา  

93.78  ยอดเยี่ยม 

  
แปลผลระดับคุณภาพ 

 ก าลังพัฒนา   ร้อยละ  00.00 – 49.99 
 ปานกลาง    ร้อยละ  50.00 – 59.99 
 ดี     ร้อยละ  60.00 – 74.99 
 ดีเลิศ     ร้อยละ  75.00 – 89.99 
 ยอดเยี่ยม    ร้อยละ  90.00 – 100 
 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 

 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง   มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
            โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมที่พัฒนาด้านร่างกายเด็กที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบกิจกรรมประจ าวัน 
กิจกรรมที่เรียนรู้ตามหน่วยการเรียน และโครงการ/กิจกรรมต่างๆดังรายละเอียดต่อไปนี้  
จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน กิจกรรมประจ าวันที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับ
วิธีการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย การออกก าลังกาย หน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวฉัน ซึ่งส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง  จัดเมนูอาหารและอาหารว่าง ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่าง
สม่ าเสมอ จัดโครงการกีฬาสี ที่มีประเภทการแข่งขันที่เหมาะกับวัยของเด็ก ท าให้เด็กมีความสุขสนุกสนาน  ส่งเสริมให้เด็ก
รู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนโดยจัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัย   ตรวจสุขภาพประจ าวัน  ตรวจมือ  เท้า ปาก  ฟัน  
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หู  จมูก  ตา  ผม  เล็บ  โดยมพียาบาลบันทึกเหตุการณ์ทุกครั้งที่มีเด็กป่วย หรือบาดเจ็บ บันทึกการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
เด็กทุกห้องเรียน เดือนละ ๑ ครั้ง  เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย บอกโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา
ได้ ปฏิเสธสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 
        โรงเรียนมีนโยบายเรื่องการรักษาความปลอดภัยและ จัดท ามาตรการการป้องกันโรคระบาดในโรงเรียน
อย่างชัดเจน พยาบาลวัดไข้เด็กก่อนเข้ามาในโรงเรียนทุกเช้าทุกวัน และการรณรงค์การล้างมือ ทั้งเวลามาและกลับบ้าน จัด
เครื่องฟอกอากาศทุกห้อง ได้ท าความสะอาดอาคาร ล้างของเล่น อบโอโซนในทุกวันหยุดได้รับความร่วมมือจากเทศบาล
เทศบาลต าบลหนองผึ้งเข้ามาพ่นยากันยุง กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ  มีการจัดบอร์ดและให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับโรคระบาด  
โรคติดต่อ  เช่น  โรคมือเท้าปาก  โรคไขัหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด-วันหยุดบุหรี่โลก จัดบอร์ดให้ความรู้ 
เกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษ   

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย 
-กิจกรรมหนูน้อยหรรษา   
-กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย 
-งานตรวจเช็คความสะอาดฟัน/ตรวจเล็บ/ตรวจ/ผม/ตรวจเครื่องแต่งกาย 
-กิจกรรมบันทึกการชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูง 
-งานเมนูอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 

2. โครงการกีฬาสีอนุบาล 
3.  โครงการรู้ทันภัย-ห่างไกลยาเสพติด 

- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด/รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
 ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 
1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
          โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้พัฒนาด้านอารมณ์-จิตใจโดยคุณครูจัดกิจกรรมประจ าวัน
เคลื่อนไหวและจังหวะ ให้เด็กร้องเพลง  ฟังเพลง  จัดกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์วาดภาพระบายสี  จัดกิจกรรมแสดง
ความสามารถบนเวที กิจกรรมวันเด็ก วันลอยกระทง   วันคริสต์มาส เด็กมีความสุข สนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนทั้ง
ในและนอกห้องเรียน  

1.โครงการหนูน้อยอารมณ์ดี มีความสุข 
-กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยงานศิลป์ 
- กิจกรรมวันเด็ก 

2. โครงการสร้างสรรค์ภาษาและวัฒนธรรม 
-กิจกรรมแฟนซีเดย์ (วันฮาโลวีน) 
- วันภาษาและวัฒนธรรม 
- ฟันเดรส(สปิริตวีค) 
- กิจกรรมลอยกระทง 
-กิจกรรมตลาดล้านนา 

3. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- กิจกรรมผู้น าอนุบาล 

4.โครงการคริสต์มาสระดับอนุบาล 
ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
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1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
   โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่พัฒนาเด็กทางด้านสังคม  รู้จักช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   
จัดกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมลอยกระทง การปฏิบัติตนตามวัฒธรรมไทย และศาสนาที่นับถือ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ 
และโครงการแบ่งปันน้ าใจ จัดเพ่ือปลูกฝังให้เด็ก มีความเคารพ มีความกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ มีจิตใจที่ดีงาม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัย มีมารยาท และการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม การไหว้ การกล่าวทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ 
 โครงการหนูน้อยผู้น าฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ความสามัคคีช่วยเหลือกัน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งใน
และนอกห้องเรียน  รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของตน และส่วนรวม  
บันทึกความดีหนูน้อย8ประการ  กิจกรรมโครงการวันภาษาและวัฒนธรรม ,วันแฟนซีเดย์,สปิริตวีค  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ 
ความแตกต่างทางประเพณี-วัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งไทยและต่างประเทศ  
   1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 

- กิจกรรมร าลึกพระคุณครู (ไหว้ครู) 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 
-กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ   รัชกาลที่ 9  

2. โครงการหนูน้อยมีคุณธรรม 
- กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม (คุณธรรม 8 ประการ) 
- โครงการน้อมน าท าตามค าพ่อสอน 
- กิจกรรมแบ่งปันน้ าใจ  

 ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้  
    โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์รายวัน ผ่านตารางกิจกรรม 6 กิจกรรม กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา  โดยก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่ส่งเสริมทักษะภาษา การคิดรวบยอด การแก้ปัญหา และการแสวงหาความรู้ จัดกิจกรรมต่างๆด้วย
ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติและภาษาไทยกับครูไทยจึงท าให้เด็กอนุบาล มีความสามารถเรียนรู้ได้ท้ัง 2 ภาษา มีทักษะการ
สื่อสาร ทางด้านการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน สนทนาโต้ตอบ และสามารถบอกความต้องการของตนเองได้ แสดง
ความคิดและจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยการ
ไปทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่/อุทยานราชพฤกษ์-หมู่บ้านไดโนเสาร์/อวาเลี่ยมซู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

1.โครงการ พัฒนาและส่งเสริมหนูน้อยด้านสติปัญญา 
-กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน -กิจกรรม Cooking-กิจกรรมหนูน้อยนักคิด (ทดลองวิทยาศาสตร์)  

2.โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที 
-สวนสัตว์เชียงใหม่/อุทยานราชพฤกษ์-หมู่บ้านไดโนเสาร์/อควาเลี่ยมซู - 

3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน/Project Approach 
    - "Reading Buddies" 
ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน  

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้ ปฏบิัต ิ ไม่ปฏบิัต ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 1.1 มหีลักสูตรสถานศึกษาท่ียดืหยุ่น และสอดคล้องกับ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 

    

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวิชาการ 

    

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่าน
การเล่น และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

    

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเดก็ปกติและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

    

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนา
หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง 

    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 2.1 จดัครูครบชั้นเรยีน      
 2.2 จดัครูใหม้ีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด

ประสบการณ ์
    

 2.3 จัดครไูม่จบการศึกษาปฐมวยัแต่ผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 

    

 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรม

การศึกษาปฐมวัย 
    

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 3.1 มีการพัฒนาครูและบคุลากรให้มีความรูค้วามสามารถ

ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
    

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจดัประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก  

    

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการ
จัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการ
เด็กเป็นรายบุคคล 

    

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏสิัมพันธ์ที่ดกีับเด็กและครอบครัว     
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจดัประสบการณ์โดยใช้ชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

 4.1 จดัสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย 

    

 4.2 จดัสภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน  

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้ ปฏบิัต ิ ไม่ปฏบิัต ิ

 4.3 ส่งเสริมให้เกดิการเรียนรู้ที่เปน็รายบุคคลและกลุ่ม 
เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

    

 4.4 จัดให้มีมมุประสบการณ์หลากหลาย มสีื่อการเรียนรู้ 
ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน  
สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรบัเด็กมดุลอด ปีนป่าย  
สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

    

 4.5 จัดห้องประกอบท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

    

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรยีนรู้ 

    

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลติและใช้
สื่อในการจัดประสบการณ ์

    

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์     
 5.4 มีการน าผลการนิเทศตดิตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูล

ในการพัฒนา 
    

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรมเพื่อการจดัประสบการณ ์

    

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอตัลักษณ์
ของสถานศึกษา 

    

 6.2 จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาทีส่อดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน 

    

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

    

 6.4  มีการตดิตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

    

 6.5 น าผลการประเมินไปปรบัปรงุและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม  

    

สรุปผลการประเมิน   ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
  

                  แปลผลระดับคุณภาพ     ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ   

   ปฏิบัติ  1  ข้อ ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา   1.00 – 1.49 
  ปฏิบัติ  2  ข้อ ระดับคุณภาพ  ปานกลาง    1.50 – 2.49 
  ปฏิบัติ  3  ข้อ ระดับคุณภาพ  ดี     2.50 – 3.49 
  ปฏิบัติ  4  ข้อ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ    3.50 – 4.49 
  ปฏิบัติ  5  ข้อ ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม    4.50 – 5.00 
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 กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 
 
  2.1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ; กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน 
การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560จัดการเรียนการ
สอนโปรแกรมสองภาษา (EP) โดยมีจุดเน้นความเป็นเลิศทางภาษา ภาษาอังกฤษ ได้มีการคัดเลือกครูชาวต่างชาติผู้เป็น
เจ้าของภาษามีคุณสมบัติ ผ่านการอบรมมีประสบการณ์มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอน และครูไทยที่มาก
ด้วยความรู้ความสามารถมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ที่เหมาะสม  
จัดครูอย่างเพียงพอกับชั้นเรียน (สัดส่วน ครู ๑ : เด็ก ๒๐ ) ต่อ 1 ห้องเรียน โดยมีครูผู้สอนทั้งครูไทยและครูชาวต่างชาติซึ่ง
เป็นเจ้าของภาษามีคุณสมบัติครบตามกระทรวงได้ก าหนด ปี มีคุณวุฒิ คุณสมบัติเหมาะสมครูผู้ช่วย 90% จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ผ่านการดูแลเด็ก ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
          โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ผู้บริหารมีนโยบายในส่งเสริมความ
ปลอดภัย มีมาตรการอย่างเข้มงวด จัดยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง แสดงบัตรทุกครั้งที่เข้าออกโรงเรียน มี
บันทึกการมารับ – ส่งเด็ก มีกล้องวงจรทุกจุดภายในอาคารอนุบาล มีมาตรการที่เข้มงวดในเรื่องการป้องกันโรคระบาดใน
โรงเรียน บันทึกการป่วยหรืออุบัติเหตุของเด็กทุกครั้ง 
จัดสื่อและอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับเด็ก มีการจัดบรรยากาศห้องเรียน มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
มุมหนังสือเคลื่อนที่  เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจ ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่มมีห้องคอมพิวเตอร์ 
ให้เด็กระดับอนุบาล 3 ทุกห้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้จัดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายจัดคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศ ให้
ครูสามารถค้นคว้าหาความรู้ จัดท าสื่อ เพ่ือน ามาจัดกิจกรรมประสบการณ์ให้กับเด็ก ติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบอย่างทั่วถึงและ รวดเร็ว  
           มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดให้มีชมรมผู้ปกครอง – ครู/ประชุมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง/ประชุมคณะอ านวยการบริหารสถานศึกษา/ประชุมครูและบุคลากร ประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนา
สม่ าเสมอ 
          โรงเรียนจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามขั้นตอน Plan Do Check – แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือจัดท า/ตรวจสอบ 
รวบรวมข้อมูล/ผลการประเมินตามเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน จัดท ารายงานการประเมินตนเองจัดส่งรายงานให้กับหน่วยงาน
ต้นสังกัด น าผลการประเมินคุณภาพภายใน มาวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 

- แผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสถานศึกษา 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 2561 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 
- รายงานผลการประเมินตนเองระดับปฐมวัย SAR ประจ าปี 2561  
- งานผลิตสื่อการเรียนการสอน  
- งานห้องเรียนสวยด้วยมือครู 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา – จัดซื้อเครื่องเล่นสนามใหม่ส าหรับเด็กปฐมวัย 



82 
 

 

 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

 
ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวนครู
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน 
ครทูี่ผ่านเกณฑ์ 

ที่โรงเรียน
ก าหนด (คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 

ปฏิบัติ 
 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

  90% 
ขึ้นไป 

 
20  

 
20 98.3 

 
ยอดเย่ียม 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล 

√     

20 100 
 

 1.2 จดัท าแผนและใช้แผนการจัด
ประสบการณ์จากการวเิคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

√     
19 

 
95.00 

 
 

 

 1.3 จดักิจกรรมที่ส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์จติใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดยีว 

√     
20 100 

 
 
 

 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

  90% 
ขึ้นไป 

 
20 

  
18 91.60  

 
ยอดเย่ียม 

 2.1 จดัประสบการณ์ที่เช่ือมโยงกบั
ประสบการณ์เดมิ 

√    19 
95.00  

 

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอยา่งอิสระ ตามความ
ต้องการความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเดก็
เป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

√    18 90.00   

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรูล้งมอื 
กระท า และสรา้งองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

√     
18 90.00  

 

3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู ้
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบั
วัย 

  90% 
ขึ้นไป 

 
20   

 
19 95.00  

 
ยอดเย่ียม 

 3.1  จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้
สะอาด ปลอดภยั และอากาศถา่ยเท
สะดวก 

√    20   100  
 
 
 

 

 3.2  จัดใหม้ีพื้นท่ีแสดงผลงานเดก็ 
พื้นที่ส าหรับมมุประสบการณ์และ
การจัดกิจกรรม 

√    20  100   
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวนครู
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน 
ครทูี่ผ่านเกณฑ์ 

ที่โรงเรียน
ก าหนด (คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 

ปฏิบัติ 
 

ไม่
ปฏิบัติ 

 3.3  จัดใหเ้ด็กมสี่วนร่วมในการจดั
ภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้าย
นิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

√    18  90.00   

 3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิถีการเรยีนรู้ของเด็ก 
เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของ
เล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ 
เป็นต้น 

√    18  90.00   

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

  90  
ขึ้นไป 

  
20  

 
19  

95  
 
ยอดเย่ียม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวตัรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

√    20  100   

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

√    20   100   

 4.3 น าผลการประเมินทีไ่ดไ้ป
พัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

√    18  90.00   

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยน
เรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

√    18  90.00  

    สรุปผลการประเมิน    =           ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                            จ านวนประเด็นพิจารณา 

94.85  ยอดเยี่ยม 
 

  
แปลผลระดับคุณภาพ        

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.00 – 100.00 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
 
               คุณครูศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย มีความรู้และเข้าใจในการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ  ความรู้ ความสามารถ เต็มศักยภาพตามหลักสูตรก าหนด จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้รายวันในรูปแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี  และกิจกรรมเกมการศึกษา จัด
ประสบการณ์ครบถ้วน 4 สาระการเรียนรู้  ปีละ  38 หน่วย  ควบคู่ไปกับพัฒนาการครบ ทั้ง 4 ด้าน  
1.พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามวัย เพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็ก
ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ด้านอารมณ์ - จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้า
แสดงออก  

3.ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง เล่น
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  

4.ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 

        ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  สามารถก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม บูรณาการทักษะการคิดในทุกกิจกรรม  
 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
     โรงเรียนจัดกิจกรรม ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายครูมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นและการปฏิบัติอย่างมีความสุข ผ่านหน่วยการเรียนต่างๆ  

- เรียนรู้นอกสถานที่เช่น  ทัศนศึกษาสวนสัตว์ ไนท์ซาฟารี  อวาเลี่ยมซู ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
- กิจกรรม Cooking  

- การเรียนแบบโครงงาน Project  Approach ได้ลงมือ กระท าจากการปฏิบัติจริง การสังเกต  ส ารวจ   การทดลอง 
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก  และสรุปผลด้วยการ น าเสนอผลงานของตนเอง  2 โครงงานต่อ 1 ภาคเรียน  โดยมีครู 20 คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐  
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  โดยได้จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีสื่อทั้งเป็นของจริงและสื่อธรรมชาติ ที่อยู่
ใกล้ตัวเด็ก ครูผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ เช่น เกม เกมการศึกษา 
หุ่นมือ หุ่นนิ้วมือ เครื่องเคาะจังหวะ สื่อด้านคณิตศาสตร์ สื่อทางด้านภาษา มีใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่นเด็กอนุบาล 3 เรียนรู้คอมพิวเตอร์สามารถใช้เทคโนโลยีน าเสนอผลงานอย่าง
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สร้างสรรค์ตามวัย  สนับสนุนห้องพักครู ใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนตไร้สาย ให้ครูมีศักยภาพ ด้านการใช้ ข้อมูลสารสนเทศ
จากเว็บไซต์สามารถใช้เทคโนโลยีน าเสนอผลงานครูได้  
 มีสื่อที่ทันสมัย เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง มีการประชาสัมพันธ์  แจ้งข่าวสาร  กิจกรรม   ให้ผู้ปกครองทราบ ทั้ง
เฟสบุ้ค/ ไลน์กรุ๊ปห้องเรียน /เวปเพจ ของโรงเรียนอย่างทั่วถึง” 
 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก  
           การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กควบคู่ไปกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้รายวัน  ครูเก็บร่องรอย 
หลักฐานการเรียนรู้  มีการประเมินประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่ตรงตาม
ความเป็นจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ การประเมินระหว่างเรียน  
บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กเพ่ือประเมินระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว ความคล่องแคล่วว่องไว 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและกล้ามเนื้อที่แข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย จัดประเมินพัฒนาการเด็กอนุบาลทั้ง 4 
ด้านภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตามสภาพจริง  ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมพบปะครูประจ าชั้นภาคเรียนละ 2ครั้ง เพ่ือปรับพัฒนาการ
อย่างเหมาะสมร่วมกัน  ครูจัดท าประวัติและพัฒนาการส่งต่อในชั้นเรียนใหม่เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
1.1 งานส่งครูเข้ารับอบรม- (โค้ช และ เทรนนิ่ง) 
1.2 งานประเมินผลศักยภาพครู-บุคลากร(ปรับเงินเดือน) 
1.3.งานนิเทศและประเมินศักยภาพด้านการสอน 
1.4 แฟ้มสะสมผลงานครู-SARคร-ู พัฒนาแผนการสอน 
1.5 งานวิเคราะห์และพัฒนาปัญหาในห้องเรียน 

-บันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน –แฟ้มสะสมผลงานเด็กอนุบาล  
- บันทึกการสื่อสารบ้านและโรงเรียน 

1.6 งานประเมินพัฒนาการเด็กอนุบาล 
1.7 .งานวิจัยในชั้นเรียน 

2. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 งานผลิตสื่อการเรียนการ  
2.2 งานห้องเรียนสวยด้วยมือครู 
2.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
2.4 พัฒนาจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน 
ผู้เรียนที่ผ่าน

เกณฑ์ 
ที่โรงเรียน

ก าหนด (คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 

ปฏิบัติ 
 

ไม่
ปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1 มีความสามารถในการอ่าน  

การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย และการคิดค านวณ 

  
ร้อยละ 

90 
804 728 90.07 

 
ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะใน
การอ่านในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 

  
  723 89.87 

 

 1.2 ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะใน
การเขียนในแตล่ะระดับช้ันตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

  
  720 89.47 

 

 1.3 ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะใน
การสื่อสารในแตล่ะระดับชั้นตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

  
  761 94.32 

 

 1.4 ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะใน
การคิดค านวณในแตล่ะดับช้ันตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

  
  708 88.40 

 

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

  
ร้อยละ 

90 
804 734 94.47 

 
ยอดเย่ียม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรยีนมี
ความสามารถในการคดิจ าแนก
แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

  

  722 89.80 

 

 2.2 ร้อยละของผู้เรยีนมีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

  
  741 92.16 

 

 2.3 ร้อยละของผู้เรยีนมีการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

  
  739 91.16 

 

3 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

  ร้อยละ 
90 

804 765 95.26 
 

ยอดเย่ียม 

 3.1 ร้อยละของผู้เรยีนมี
ความสามารถในการรวบรวมความรู้
ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม 

  
  789 98.28 

 

 3.2 ร้อยละของผู้เรยีนสามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ 
  

  

  765 95.26 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน 
ผู้เรียนที่ผ่าน

เกณฑ์ 
ที่โรงเรียน

ก าหนด (คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 

ปฏิบัติ 
 

ไม่
ปฏิบัติ 

 สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

   
      

 

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  ร้อยละ 
95 

804 775 96.43 
 

ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรยีนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

  
  782 97.21 

 

 4.2 ร้อยละของผู้เรยีนมี
ความสามารถในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพฒันา
ตนเองและสังคมในด้านการเรยีนรู ้
การสื่อสาร การท างานอย่าง
สร้างสรรค์ และมคีุณธรรม 

  

  772 95.66 

 

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

  ร้อยละ 
95 

804 804 98.64 
 

ยอดเย่ียม 

 5.1 ร้อยละของผู้เรยีนบรรลุการ
เรียนรูต้ามหลักสูตรสถานศึกษา 

  
  804 100.00 

 

 5.2 ร้อยละของผู้เรยีนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลักสตูรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 

  
  804 100.00 

 

 5.3 ร้อยละของผู้เรยีนมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ 

  
  97 95.91 

 

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

  ร้อยละ 
95 

804 100.00 100.00 
ยอดเย่ียม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรยีนมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีใน
การศึกษาต่อ  

  
  100.00 100.00 

 

 6.2 ร้อยละของผู้เรยีนมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีในการ
จัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 

  
  100.00 100.00 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยีน 
1 การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดี

ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   

ร้อยละ 
90 

 

804 792 98.51 
 

ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรยีนมีพฤติกรรม
เป็นผู้ที่มีคณุธรรม จรยิธรรม เคารพ
ในกฎกติกา   

  
  801 99.55 
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แปลผลระดับคุณภาพ        

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.00 – 100.00 

  

 

 
ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน 
ผู้เรียนที่ผ่าน

เกณฑ์ 
ที่โรงเรียน

ก าหนด (คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 

ปฏิบัติ 
 

ไม่
ปฏิบัติ 

 1.2 ร้อยละของผู้เรยีนมีค่านิยมและ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 

  

  783 97.32 

 

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

  ร้อยละ 
90 

804 786 97.76 
 

ยอดเย่ียม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรยีนมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเปน็
ไทย 

  
  786 97.76 

 

 2.2 ร้อยละของผู้เรยีนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ไทยรวมทั้งภมูิปัญญาไทย 

  
  786 97.76 

 

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

  ร้อยละ 
95 

804 795 98.89 
 

ยอดเย่ียม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

  

  795 98.89 

 

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   ร้อยละ 
95 

804 802 99.79 
 

ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรยีนมีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย 

  

  804 100.00 

 

 4.2 ร้อยละของผู้เรยีนสามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มคีวามขัดแย้งกับผู้อื่น 

  
  802 99.79 

 

สรุปผลการประเมิน 96.83 ยอดเย่ียม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

จากการที่โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาได้ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ปีการศึกษา 2562 ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนในมาตรฐานที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน อยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม  ดังนี้ 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงร้อยละของผู้เรียน ตามประเด็นมาตรฐานที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
 

  จากแผนภูมิที่ 1  ประเด็นที่ 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย  และการคิดค านวณ  โดยที่โรงเรียนได้จัดโครงการรักการอ่าน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โครงการไทย
อังกฤษสนุกคิดสนุกท าและนโยบายที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักเรียน ส่งผลให้ นักเรียนจ านวน 723 
คน คิดเป็นร้อยละ 89.87 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และการคิด
ค านวณสูงกว่ามาตรฐานที่ทางโรงเรียนฯ ก าหนด  ประเด็นที่ 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  นักเรียนจ านวน 716 คน คิดเป็นร้อยละ 90.52 มี
ความสามารถ สูงกว่ามาตรฐานที่ทางโรงเรียนฯ   ประเด็นที่ 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  โรงเรียนฯ ได้
ก าหนดให้คุณครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) มีการแข่งขันสร้าง
นวัตกรรมและโครงงานในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ส่งผลให้นักเรียนจ านวน 729 คน คิดเป็นร้อยละ 92.16 มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ประเด็นที่ 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นักเรียนจ านวน 785 คน คิดเป็นร้อยละ 99.24 มีความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เนื่องจากทางโรงเรียนฯ สนับสนุนให้คุณครูใช้เทคโนโลยีในการสอน ใช้ห้องเรียนออนไลน์ นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์ในการ
เรียนรู้ สืบค้นข้อมูลและท ากิจกรรมต่าง ๆ  ประเด็นที่ 1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จาก
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ท าให้นักเรียนจ านวน 789 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประเด็นที่ 1.1.6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ   จากการที่ทางโรงเรียนฯ สนับสนุนให้มีโครงการทัศนศึกษา โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
และโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังส่งผลให้นักเรียนจ านวน 785 คน คิดเป็นร้อยละ 99.24 มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
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นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน  804  คน

มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
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ตามข้อมูลสนับสนุนในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 

แผนภูมิที่ 2  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ประเด็น ที่ 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร และการคิดค านวณ 

 
ประเด็น ข้อมูลสนับสนุน 

1.1.1 ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
 

 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน   การสื่อสาร และ
การคิดค านวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
 

 

 

จากแผนภูมทิี่ 2  ประเด็นย่อยที่ 1 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เฉลี่ยสูงกว่าที่สถานศึกษาก าหนด  

 

ป.1
(79)

ป.2
(100)

ป.3
(87)

ป.4
(72)

ป.5
(68)

ป.6
(73)

ร้อยละ 91.44% 92.81% 95.38% 89.02% 94.31% 88.09%
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ม.1
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ม.5
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แผนภูมิที่ 3 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประเด็น ที่ 1.1.1  ประเด็นย่อยที่ 2 ความสามารถในการอ่าน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

ประเด็น ข้อมูลสนับสนุน 
(1) ความสามารถในการ
อ่าน ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
 

 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน   การสื่อสาร และ
การคิดค านวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
 

 

หมายเหตุ :  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

จากแผนภูมิที่ 3  ประเด็นย่อยที่ 1 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เฉลี่ยสูงกว่าที่สถานศึกษาก าหนด  

 
 
 
 

ป.1
(79)

ป.2
(100)

ป.3
(87)

ป.4
(72)

ป.5
(68)

ป.6
(73)

ร้อยละ 90.69% 92.81% 95.38% 91.22% 90.83% 82.99%
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ม.1
(47)

ม.2
(71)

ม.3
(69)

ม.4
(56)

ม.5
(42)

ม.6
(34)

ร้อยละ 85.11% 87.32% 92.75% 85.71% 83.33% 88.24%
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90.00%
92.00%
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แผนภูมิที่ 4 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประเด็น ที่ 1.1.1  ประเด็นย่อยที่ 2 ความสามารถในการเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
ประเด็น ข้อมูลสนับสนุน 

(2) ความสามารถในการ
เขียน ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
 

 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน   การสื่อสาร และ
การคิดค านวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
 

 

 

หมายเหตุ :  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

จากแผนภูมิที่ 4  ประเด็นย่อยที่ 2 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เฉลี่ยสูงกว่าที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 

ป.1
(79)

ป.2
(100)

ป.3
(87)

ป.4
(72)

ป.5
(68)

ป.6
(73)

ร้อยละ 90.69% 92.81% 95.38% 91.22% 90.83% 82.99%

90.69% 92.81%
95.38%

91.22% 90.83%
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ม.1
(47)

ม.2
(71)

ม.3
(69)

ม.4
(56)

ม.5
(42)

ม.6
(34)

ร้อยละ 85.11% 87.32% 92.75% 85.71% 83.33% 88.24%
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92.75%

85.71%
83.33%

88.24%
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92.00%
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน  

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

  ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
(4.69) 

 1.1 ก าหนดเป้าหมายทีส่อดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด 

 
 

   

 1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกจิ ท่ีสอดคล้อง เช่ือมโยง
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาต ิแผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกดั 

 
 

   

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลีย่นแปลงของสังคม 

 

 
   

 1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

 
   

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน 

 

 
   

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
(4.57) 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ  

 

 
   

 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ตดิตามตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 

 
   

 2.3  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรพัยากรทางการศึกษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนเิทศ
ภายใน 

 

 
   

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 

 
   

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผูท้ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา 

 

 
   

3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เนน้คณุภาพผู้เรยีนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
(4.55) 

 3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 

    

 3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสตูรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

    

 3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสตูรที่เน้น
คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

    

 3.4 ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลมุการจดัการ
เรียนการสอนทุกกลุม่เป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน  

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ยอดเย่ียม ดีเลิศ 
(4.07) 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคร ูบุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

 

    

 4.2 จดัให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ      
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนา

งานและการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

 

    

 4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ท่ีมผีลต่อการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

 

    

 4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างท่ีดีที่ส่งผลต่อการเรียนรูข้องผู้เรียน 

 
 

    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
(4.52) 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

    

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  ยอดเย่ียม ดีเลิศ 
(4.64) 

 6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยสีารสนเทศ                  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.2 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหาร 
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

    

 6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

    

 6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจดัการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

สรุปผลการประเมิน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
(4.51) 
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   แปลผลระดับคุณภาพ      ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ 

  ปฏิบัติ  1  ข้อ ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา   1.00 – 1.49 
  ปฏิบัติ  2  ข้อ ระดับคุณภาพ  ปานกลาง    1.50 – 2.49 
  ปฏิบัติ  3  ข้อ ระดับคุณภาพ  ดี     2.50 – 3.49 
  ปฏิบัติ  4  ข้อ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ    3.50 – 4.49 
  ปฏิบัติ  5  ข้อ ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม    4.50 – 5.00 
  
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

  ประเด็นที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา เชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560 – 2563 และมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านความ
เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อนุ มั ติ จ า ก ค ณ ะก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น  โ ด ย ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า พปั ญ ห า  
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ศึกษาข้อมูล สารสนเทศ จากผลการนิ เทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา  
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรภายในโรงเรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในการด าเนินงาน 

  ประเด็นที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ผ่านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ตามยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  อย่างเป็น
ขั้นตอน มีโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการ
พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การกระจายอ านาจ
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและชัดเจนประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารงาน 5 ฝ่าย ประกอบไปด้วย ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคคล ฝ่ายงบประมาณและการเงิน และฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายเป็นบริหารจัดการฝ่าย นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยผู้จัดการจ านวน 7 ฝ่าย ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ
บริหารงานวิชาการ ผู้ช่วยผู้จัดการระดับอนุบาล ผู้ช่วยผู้จัดการระดับประถม 1 – 3 ผู้ช่วยผู้จัดการระดับประถม 4 – 6 
ผู้ช่วยผู้จัดการระดับมัธยม ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารงานรับนักเรียน ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้า
ครูต่างชาติจ านวน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย หัวหน้าครูต่างชาติระดับอนุบาล หัวหน้าครูต่างชาติระดับประถม หัวหน้าครู
ต่างชาติระดับมัธยม และมีอ านวยการของแต่ละฝ่ายงานจ านวน  20 งาน ขับเคลื่อนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   
นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรไว้ ในยุทธศาสตร์ด้านสร้างและขยายโอกาสทาง
การศึกษา โดยมุ่งประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการบริการการศึกษา อย่างกว้างขวาง โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา และด้านการสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา โดยมุ่งสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชน 
หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านการจัดการศึกษา โดยมีโครงการกิจกรรมที่ด าเนินการตามนโยบายคือ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน กิจกรรมประชุมครูบุคลากร การประชุมฝ่ายวิชาการระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป เพ่ือร่วมกันสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาการด าเนินงานด้านก ากับ ติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม 
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ประเมินผลการด าเนินงาน ด้วย ระบบ KPI และ TQM  ในแต่ละฝ่ายและน าผลมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา มีการ
ประชุมเพ่ือประเมินผล และติดตามการด าเนินงานในทุก ๆ สัปดาห์ เพ่ือร่วมกันรับฟังและร่วมกันแก้ปัญหา ในการจัดการ
ของฝ่ายต่าง ๆ จากประเด็นของปัญหาและงานที่รับผิดชอบตามโครงสร้างของโรงเรียน 

 
 

แผนภาพที่ 1  แสดงโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 
 
 

 
  
 
  จากแผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ

ชัดเจนประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารงาน 5 ฝ่าย โดยมีรองผู้อ านวยการฝ่ายเป็นบริหารจัดการฝ่าย มีผู้ช่วยผู้จัดการ
จ านวน 7 ฝ่าย ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าครูต่างชาติ 3 ระดับ และมีอ านวยการของแต่ละฝ่ายงานจ านวน  20 งาน 
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

  โรงเรียนมีการก าหนดบทบาท หน้าที่ที่ต าแหน่งงานนั้น ๆ ต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจนตามภาระงาน  
(Job Description) ที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ โดยมีการก าหนดน้ าหนักของงานแต่ละงาน เพ่ือเรียงล าดับความส าคัญของงานที่
จะต้องรับผิดชอบ 
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ภาพที่ 2 แสดงการก าหนดบทบาท หน้าที่ที่รับผิดชอบตามภาระงาน (Job Description) 
 

  

  จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมีการก าหนดภาระหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งและเรียงล าดับ
ความส าคัญของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน 

 ภาพที่ 3 แสดงการนิเทศการสอนของครูผู้สอนและตัวอย่างแบบนิเทศการสอนของครูผู้สอนประจ าวิชา 

 

 

 

 

 

 

  นอกจากการก าหนดภาระงานที่รับผิดชอบครูผู้สอน บุคลากร แล้วนั้น ยังมีการนิ เทศการเรียน 
การสอนครูผู้สอน เพ่ือน าผลการนิเทศการสอนนั้นน ามาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนภายในห้องเรียนให้ดีขึ้นด้วย 
โดยท าการนิเทศการสอนครูนั้นจะท าการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 

โดยหลักฐานที่ประกอบการพิจารณาในมาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 

1. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 
2. ความครอบคลุมของงานวิชาการตามโครงสร้าง 
3. สถิติการพัฒนาครูและบุคลากร 
4. การนิเทศการสอนครู 
5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
6. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินภายใน 
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นอกจากหลักฐานที่ประกอบการพิจารณาแล้วยังมีโครงการและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีการระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ (8) 
- กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานฝ่ายวิชาการ (8.3) 

2. โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา (9) 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพของครูสายผู้สอน (10) 
4. โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล (11) 

 
ประเด็นที่ 2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนามีโครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ ที่เน้นบริหารจัดการศึกษา 

ให้มีคุณภาพ มีหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นพัฒนาผู้ให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นที่หลากหลาย มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ผ่านการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ 

แผนภาพที่ 4  แสดงการแบ่งการบริหารตามฝ่ายงานวิชาการ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 นอกจากมีโครงสร้างการบริหารจัดการ 20 ฝ่าย 7 ผู้ช่วยผู้จัดการ และ 31 อ านวยการที่กล่าวมาข้างต้น
แล้วนั้น ยังมีการแบ่งการบริหารงานตามฝ่ายงานเพ่ือสร้างความคล่องตัวในการบริหารจัดการคลอบคลุมกับครูและบุคลากร
ชาวต่างชาติด้วย 

แผนภาพที่ 5  แสดงการแบ่งการบริหารงานของครูและบุคลากรชาวต่างชาติ 
 
 

 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารงานวิชาการ 

อ านวยการงาน
วิชาการอนุบาล 

อ านวยการงาน
วิชาการประถม 1 - 3 

อ้านวยการงาน
วิชาการประถม 4 - 6 

อ านวยการงาน
วิชาการมัธยม 

ครูประจ าช้ัน ครูประจ าวิชา ครูประจ าช้ัน ครูประจ าวิชา ครูประจ าช้ัน ครูประจ าวิชา ครูประจ าช้ัน ครูประจ าวิชา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าครูต่างชาติระดับประถมศึกษา หัวหน้าครูต่างชาติระดับมัธยมศึกษา 

ครูประจ าช้ัน ครูประจ าวิชา ครูประจ าช้ัน ครูประจ าวิชา 
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โดยหลักฐานที่ประกอบการพิจารณาในมาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป.1 – ป.6 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ม.1 – ม.3 
3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ม.4 – ม.6 
โดยหลักสูตรสถานศึกษานั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้   

ซึ่งนอกจากหลักสูตรและการบริหารงานวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ยังมีโครงการและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ (8) 
- กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานฝ่ายวิชาการ (8.3) 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (9) 
3. โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล (11) 

 

ประเด็นที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

   โรงเรียนมีครูที่มีความสามารถในด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเป็นครูที่เป็นเจ้าของภาษา 
ที่มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดความรู้และพัฒนา ส่งผลให้นักเรียนสื่อภาษาได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ในส่วนของครูชาวไทย ได้จัดครูที่มีประสบการณ์ จบการศึกษาตรงตามวิชาเอกท่ีสอน  
  ในด้านการบริหารจัดการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยเริ่มจากฝ่ายบุคคลที่
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งหน้าที่ได้อย่างชัดเจนตามการบริหารงานตามโครงสร้างของโรงเรียน 

แผนภาพที่ 6 แสดงการแบ่งการบริหารงานฝ่ายบุคคลและหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
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ในด้านการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน โดยรองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารงานวิชาการ และอ านวยการงานวิชาการในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา  อ านวยการงานทะเบียนวัดผล งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานกิจกรรม และงานอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนงานบริหารวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน  

  นอกจากนี้ยังได้ก าหนดการพัฒนาครู และบุคลากร ไว้ในกลยุทธ์ด้านพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เน้นพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนามีการส่งครู บุคลากร เข้าร่วม
การฝึกอบรม ทั้งภายในโรงเรียน และ ภายนอกโรงเรียน หลากหลายการฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ครู และบุคลากร
ให้เพ่ิมมากข้ึน  โดยสามารถอ้างอิงตามสถิติได้ดังนี้ 

 

 
แผนภาพที่ 7 ตารางแสดงร้อยละการได้เข้ารับการอบรม ครู บุคลากร ไทยและต่างชาติ 

 

 
 

  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จัดให้มีการประชุมเพ่ือท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการท างานร่วมกัน 
มากกว่า 10 ครั้ง อีกทั้งยังมีโครงการและกิจกรรมตามนโยบาย ที่ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
3. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูสายผู้สอน 
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากร 

- กิจกรรมการจัดท าและพัฒนาแผนการเรียนรู้  
  การสนับสนุนให้ครูผู้สอนท าวิจัยชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อการ

เรียนการสอน จัดส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ิมศักยภาพ ทั้งภายในและภายนอกโร งเรียน สนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของครูและบุคลากร จัดกิจกรรมสร้างเสริมขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากรอย่างทั่วถึง
และเหมาะสม 
 

ประเด็นที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
   ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ เ อ้ือต่อการเรียนรู้  โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายไว้ ในกลยุทธ์  
ด้านพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน

70.05

29.95

เข้ารับการอบรม ไม่ได้รับการอบรม
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โรงเรียน มีโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม พัฒนาปรับปรุง อาคารสถานที่ ให้ เ อ้ือต่อการเรียนรู้   
มีสภาพแวดล้อม สะอาด ร่มรื่นและมีความปลอดภัย มีการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนให้มีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีการจัดห้องเรียนและแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจ านวนผู้เรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ ประกอบด้วยอาคารเรียนทั้งหมด 13 หลัง  

1. อาคารเรียนระดับปฐมวัย จ านวน 4 หลัง 
2. อาคารเรียนระดับขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 5 หลัง 
3. อาคารประกอบ จ านวน 4 หลัง 

 ห้องเรียนจ านวนห้องเรียน 54 ห้อง ประกอบด้วย 
1. ห้องเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย จ านวน 18 ห้อง 
2. ห้องเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 36 ห้อง 

  การจัดพ้ืนที่ที่สนับสนุนต่อการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน ในการจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่นห้องสมุดที่เพียงพอ
ต่อการใช้งานของผู้เรียนทั้งห้องสมุดภายในอาคารและห้องสมุดเคลื่อนที่ สนามเด็กเล่นในแต่ละอาคารเรียน พ้ืนที่ส าหรับท า
กิจกรรมของนักเรียน  

  โรงเรียนได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแต่ละอาคารเรียน และรอบบริเวณโรงเรียน เพ่ือสามารถตรวจสอบ
เหตุการณ์ย้อนหลังในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยสอดส่อง
ดูแล รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 

  โรงเรียนมีการจัดสรรพนักงาน ในการช่วยเหลืองานจราจรภายในโรงเรียนในช่วงเช้า เย็น เพ่ือให้การจราจร
ภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัวของการเดินรถของผู้ปกครอง 

  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาได้สร้างระบบการแจ้งซ่อม โดยผ่านระบบ QR CODE เพ่ือการเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็วของผู้แจ้งซ่อมแซม และความรวดเร็วของการแก้ไขปัญหาและการซ่อมแซม 

แผนภาพที่ 8 แผนภูมิจ าแนกการซ่อมประจ าอาคารแต่ละอาคาร ปีการศึกษา 2562 
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แผนภูมิจ าแนกการซ่อมประจ าอาคารแต่ละอาคาร ปีการศึกษา 2562

จ านวนการซ่อม
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ประเด็นที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้    
  โรงเรียนได้ก าหนดนโยบาย ในการพัฒนาระบบบริหารงานเทคโนโลยีและสารสนเทศไว้ในกลยุทธ์ด้าน

พัฒนาการใช้ระบบไอซีทีและข้อมูลสารสนเทศ โดยแต่ละฝ่ายงานนั้นมีการจัดระบบสารสนเทศทั้งการเก็บไฟล์ ในรูปแบบ
ของเอกสารและไฟล์คอมพิวเตอร์ ท าให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลเมื่อต้องการใช้งาน  

ภาพที่ 3 แสดงการเก็บข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่าย ในรูปแบบของเอกสารและไฟล์คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระเบียบ ทั้งในรูปแบบของเอกสาร

และไฟล์คอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการค้นหาข้อมูล 

นอกจากนี้โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ยังมีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรีนน
และเพียงพอการใช้งานส าหรับครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 157 เครื่องโดยมีรายละเอียดดังต่อนี้ 

- คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 78 เครื่อง 
- คอมพิวเตอร์ส าหรับการใช้งานส านักงาน จ านวน 79 เครื่อง 

ภาพที่ 4 แสดงจ านวนคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพที ่4 แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมีจ านวนคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานเพียงพอต่อนักเรียน ครู และบุคลากร 

โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา อีกทั้งมีระบบสัญญาณ Internet ที่ครอบคลุมผู้ใช้ส าหรับ ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และ
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ผู้ปกครอง โดยการเข้าถึงระบบ Internet ของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนานั้น จะต้องผ่านการ Log in เพ่ือแสดงตัวตนการใช้
งาน โดยผู้ใช้งานสามารถรับรหัสผ่านได้จากฝ่าย ICT ของโรงเรียนเท่านั้น 

 
ภาพที่ 5 แสดงการจัดสรรระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและการเข้าใช้งานของโรงเรียน 

 

 
 จากภาพที่ 5 โรงเรียนได้จัดสรรระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ฝ่ายบริการ ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง 
สามารถใช้ได้สะดวกและทั่วถึง 
 อีกทั้งโรงเรียนมีเว็บไซต์ของโรงเรียนที่สามารถเข้าถึงได้และมีความหลากหลายในด้านภาษา ทั้งในหลากหลาย
รูปแบบยกตัวอย่างเช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และภาษาจีน เพ่ือตอบสนองผู้ที่สนใจได้หลากหลายเชื้อชาติ 
ผ่านเว็บไซด์ https://absbilingualschool.ac.th/ นอกจากนี้โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จัดให้มีโครงการและกิจกรรมตามนโยบาย ที่
ส่งเสริมการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรูเ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสาร 
- กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมจัดซื้อและพัฒนาอุปกรณ์งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือระบบความปลอดภัย 
- กิจกรรมซ่อมบ ารุง 
- กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย 

การบริหารจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของครู บุคลากร ให้เต็มศักยภาพ  รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ปกครองหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานและผู้รับบริการ 

การประเมินให้คะแนนประเด็นที่ 2.6 
 จากหลักฐานที่กล่าวมาข้างต้น จึงให้การประเมินในประเด็นที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ให้อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

https://absbilingualschool.ac.th/
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 

 
ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวนครู
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน 
ครทูี่ผ่านเกณฑ์ 

ที่โรงเรียน
ก าหนด (คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 

ปฏิบัติ 
 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิ
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  
ร้อยละ 

95 
127 127 100.00 

 
ยอดเย่ียม 

 1.1 จดักิจกรรมการเรยีนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของ
หลักสตูรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผูเ้รียน
ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคดิ
และปฏิบตัิจริง 

  

  127 100.00 

 

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจดักิจกรรมได้จริง 

  
  127 100.00 

 

 1.3  มรีูปแบบการจัดการเรยีนรู้
เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

  
  127 100.00 

 

 1.4  ฝึกทักษะใหผู้้เรียนได้แสดงออก 
แสดงความคดิเห็น สรุปองค์ความรู้ 
และน าเสนอผลงาน 

  
  127 100.00 

 

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

  
  127 100.00 

 

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

  ร้อยละ 
95 

127 127 100.00 
 

ยอดเย่ียม 
 2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การจัดการเรยีนรู ้
  

  127 100.00 
 

 2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรยีนรู ้

  
  127 100.00 

 

 2.3 สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ี
หลากหลาย 

  
  127 100.00 

 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   ร้อยละ 
95 

127 127 100.00 
 

ยอดเย่ียม 
 3.1 ผู้สอนมีการบรหิารจดัการช้ัน

เรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก  

  
  127 100.00 

 

 3.2 ผู้สอนมีการบรหิารจดัการช้ัน
เรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก
รักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรูร้่วมกันอย่างมีความสุข 

  

  127 100.00 
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แปลผลระดับคุณภาพ        

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.00 – 100.00 

 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 
  

   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านประบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนามีนโยบายให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูสายผู้สอน  โครงการพัฒนาครูและบุคลากร  สนับสนุนครูในการเข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ ทั้งภายใน
และภายนอกอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้ครูได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและ

 
ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวนครู
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน 
ครทูี่ผ่านเกณฑ์ 

ที่โรงเรียน
ก าหนด (คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 

 

ปฏิบัติ 
 

ไม่
ปฏิบัติ 

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

  
ร้อยละ 

95 
127 127 100.00 

 
ยอดเย่ียม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเปน็
ระบบ 

  
  127 100.00 

 

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู ้

  
  127 100.00 

 

 4.3 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนและผู้มสีว่น
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

  
  127 100.00 

 

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้เรียนเพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้

  
  127 100.00 

 

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลบัเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

  
ร้อยละ 

95 
127 127 100.00 

 
ยอดเย่ียม 

 5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการเรียนรู ้

  
  127 100.00 

 

 5.2 น าข้อมลูป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนรู้
ของตนเอง 

  
  127 100.00 
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ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ด้วยระบบบริหารจัดการชั้นเรียน 1  ห้องเรียน 1 ครูประจ าชั้น  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูประจ าชั้นที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถช่วยเหลือ
และดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและ
กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมการเรียนการสอน สามารถสรุปอง์ความรู้และน าเสนอผลงานของตนเองได้  
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

จัดให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนร็เพื่อเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ตลอดถึงจัดหาปราชญ์ท้องถิ่น  
และภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่งเสริมทักษะอาชีพที่หลากหลาย สร้างโอกาสให้ผู้เรียนความรู้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ครูประจ าชั้นร่วมกันบริหารจัดการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้นักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนอย่างมี
ความสุข สร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนกับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก 
นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ที่ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขในสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย  
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ฝ่ายวิชาการโรงเรียนฯ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้  ตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของโรงเรียน  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน   
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   ครูมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือน ามาแก้ปัญหา 
พัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีโครงการพัฒนาศักยภาพครูสายผู้สอน โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ  ส่งผลให้ครูทั้งหมด  127   คน   ครูร้อยละ  100  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  มีการนิเทศการสอน  และสังเกตการณ์สอน  พบว่าครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ มีผลงานจากการท าโครงงานและงานประดิษฐ์ที่หลากหลายน ามาแสดง  ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ได้แก่  สื่อที่ครูผลิตหรือจัดหามา สื่อจาก You  Tube  ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  Wifi  ของ
โรงเรียนเชื่อมต่อกับทีวีดิจิตอล ครูมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผล  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ บันทึกผลไว้ในสมุด ปพ.  ตรวจการบ้าน  ใบงานแบบฝึกหัดและแจ้งผลการตรวจกลับแก่ผู้เรียน  และ
ผู้ปกครอง 
 
ข้อมูล หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุน มาตรฐานที่ 3 ประกอบด้วยสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม และ
งาน ดังต่อไปนี้ 
   -โครงการพัฒนาศักยภาพครูสายผู้สอน 

-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
-โครงการพัฒนาหลักสูตร 
-โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
-โครงการพัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสาร 
-งานแผนการเรียนรู้ 
-งานวิจัยชั้นเรียน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ยอดเยี่ยม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนองได้ 

ยอดเยี่ยม  

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

ยอดเยี่ยม  

3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

ยอดเยี่ยม  

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอ
ท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม  

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม  
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม  

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ  

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ยอดเยี่ยม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม  

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ยอดเยี่ยม  

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ  

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย  และการคิดค านวณ 
ยอดเยี่ยม  

 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 
 

 

 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม  
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม  
 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
 6. มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม  
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม  
 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม  
 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม  
 4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
 1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  
 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
 3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม  

 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ  
 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

 
 

 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยอดเยี่ยม 
 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ยอดเยี่ยม  

 2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  

 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม  

 4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม  

 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1. สถานศึกษามีกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง   
มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุขนิสัยที่ดีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถให้เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาระดับชาติเช่นว่ายน้ า ปั่นจักรยาน 
ยิมนาสติก เทควันโด้ เป็นต้นจนท าชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา 
3. มีพัฒนาการที่ดีในการสนทนา – สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4. ครูประจ าชั้นจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ตามวัยอย่างเหมาะสม  
ในแต่ละวัน 
5. จัดประสบการณ์เพ่ือให้เด็กเล่นและเรียนรู้อย่างมีความสุขจากการจัดกิจกรรมประจ าวัน 6 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเล่นตาม
มุม และกิจกรรมเกมการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
2. เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
3. ครูเพียงพอกับชั้นเรียน ครูประจ าชั้นครูไทยและครูต่างประเทศครบทุกห้องและพอเพียง  
(สัดส่วน ครูประจ าชั้น: เด็ก ๑ : ๒๐) 
4. ครูประจ าชั้นมีประสบการณ์ด้านการสอนปฐมวัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสายการศึกษาปฐมวัย  มีใบ
ประกอบวิชาชีพครูครบทุกคน                         
5. ผ่านการอบรม – พัฒนาด้านหลักสูตรปฐมวัยและการจัดประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี 
6. จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกอาคารมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีเครื่องเล่นกลางแจ้ง มีสนามหญ้า
กว้างขวางมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอและปลอดภัย 
7. มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ครูต่างประเทศมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียนส่งผลให้ เด็กมีพัฒนาการ
การทักษะด้านภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเหมาะสมตามวัย 
2. ครูผู้สอนมีการจัดท างานวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนในพฤติกรรมเด็กที่บกพร่องให้พัฒนาดีขึ้น 
3. ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุก
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
4. ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  จัดห้องเรียนสะอาด  ปลอดภัย มีพ้ืนที่
แสดงผลงานเด็ก    
5. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงจากการสังเกต  สัมภาษณ์  ประเมินงาน มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือแจ้ง
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
2. ผู้เรียนสามารถด ารงชิวิตได้อย่างมีความสุขและยอมรับความแตกต่างในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม  
3. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การกีฬา ดนตรี และอ่ืนๆ อย่างหลากหลาย 
4. ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ 
2. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานที่เป็นรูปแบบชัดเจน ด้วยระบบ PDCA / KPI 
3. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. ด้านการบริหารงานวิชาการมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
และหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (PE)  และใช้หลักสูตรและตาราเรียนจากต่างประเทศในการ
จัดการเรียนการสอน 
5. มีครูและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก ครูประจ าชั้นชาวไทยสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  และมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอน
ด้วยระบบ 1 ห้องเรียน 1 ครูประจ าชั้น 
6. โรงเรียนมีระบบไอซีทีเพ่ือใช้ในการบริหารจัดและการจัดการเรียนการสอนการอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครผูู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based 
Learning) 
2. ครูประจ าชั้นชาวไทยมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทุกระดับชั้น 
3. ครูผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสอนตรงวิชาเอก  
4. ครูมีการแลกเปลี่ยนรู้รู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 
5. ครูใช้สื่อเทคโนโลยี และสื่อการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน 
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4. จุดควรพัฒนา 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1. เพ่ิมการเสริมความรู้ – คุณธรรมในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงจัดระเบียบแถว มารยาทการไหว้ การท าความ
เคารพผู้ใหญ่ 
2. พัฒนาห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กเพ่ือเรียนรู้การค้นคว้า ทดลอง ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย   
3. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้น  
4. การพัฒนาด้านการแข่งขันทักษะวิชาการ การวาดรูป การปั้นดินน้ ามัน ฉีกปะกระดาษ การเล่านิทานให้เด็ก
ปฐมวัย เกิดความช านาญ มีจินตนาการสื่อความหมายชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. หลักสูตรท้องถิ่น 
2. การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
3. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ 
4. โรงเรียนยังไม่ได้รับการประเมินรอบแรกจากองค์กรจาก สมศ.โดยตรง 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. พัฒนาความรู้และเทคนิคงานสอนใหม่ๆด้วยการศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศใกล้เคียง 
2. จัดห้องศูนย์สื่อเพ่ือเรียนรู้/จัดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทดลอง ค้นคว้าอย่าง เป็นสัดส่วน 
3. พัฒนาสื่อไอซีทแีละเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เพียงพอ 

 
 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรม มากยิ่งข้ึน 
2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีไทยส าหรับนักเรียนชาวต่างชาติ 
3. เพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบความรู้ระดับชาติ 
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. เพ่ิมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริการจัดการศึกษา  
2. สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึนเน้นการมีส่วนร่วม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. พัฒนาครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพมากยิ่งข้ึน 
2. เพ่ิมการจัดการเรียนการด้านทักษะวิชาชีพ  
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5.  แนวทางการพัฒนา 

  1. จัดกิจกรรมโครงการ เพ่ิมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ  ยึดโยงสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 
โดยสนับสนุนผู้มีความรู้ด้านทักษะวิชาชีพในการมาให้ความรู้ และน านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนด้านการ
ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้ 

2. จัดหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
3. สนับสนุนส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพครูผู้สอนในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ

เพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนวัตกรรม 
4. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้และแสดงความสามารถ ความถนัดของตนเองอย่างเต็มที่ 

 
5. ความต้องการช่วยเหลือ 

1. ด้านครู ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม /ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสารงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและ  ต้องการ
วิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม 

2. ด้านผู้บริหาร ต้องการการแนะน าแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการที่ดี การส่งเสริมให้ความรู้ และการ
อบรมให้แก่ผู้บริหาร  

 3. ด้านผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ 
4. ด้านสถานศึกษา ต้องการวิทยากรที่ให้ความรู้ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ  
5. สถานศึกษาต้องการค าแนะน าจาก สมศ.และหน่วยงานต้นสังกัด ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ การให้

ค าปรึกษา แนะน าการนิเทศ ข่าวสารทางการศึกษา การประชาสัมพันธ์ การอบรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กับทางโรงเรียน 
 
6. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ไม่มี)   
 ความโดดเด่น หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการจัด
การศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงและพร้อมส าหรับการแข่งขันระดับ
สากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณผลงานที่เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง (ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับรางวัลให้
ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ ได้รับรางวัล
โดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)    

 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
............................................................................................................................. .............................................................
...................................................................... ....................................................................................................................  

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

1.    

2.    

3.    
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                                        ภาคผนวก 
    
1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4) 
6. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
 
 

  
 

ประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................ 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้  

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   20  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 

                 ลงชื่อ              
                  (  นายปรีชา   ศุภกาญจนพันธุ์ ) 
                                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

 
 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
น้อยกว่าร้อยละ 49.99 ก าลังพัฒนา 
ร้อยละ 50.00-59.99 ปานกลาง 
ร้อยละ 60.00-74.99 ดี 
ร้อยละ 75.00-89.00 ดีเลิศ 

ร้อยละ 90.00-100.00 ยอดเยี่ยม 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  ปีการศึกษา 2562 

 
 

มาตรฐาน/สาระส าคัญ 
 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับ

คุณภาพ) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับ ยอดเยี่ยม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได้ 
ร้อยละ 90ขึ้นไป 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 90ขึ้นไป 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 90ขึ้นไป 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา

ความรู้ได้ 
ร้อยละ 90ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการส าหรับครู 
ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ทีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ 90ขึ้นไป 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 90ขึ้นไป 
3.2 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 90ขึ้นไป 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ร้อยละ 90ขึ้นไป 
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ประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................ 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้  
 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
                  
 

  ลงชื่อ               
                (  นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์ ) 
                                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
น้อยกว่าร้อยละ 49.99 ก าลังพัฒนา 
ร้อยละ 50.00-59.99 ปานกลาง 
ร้อยละ 60.00-74.99 ดี 
ร้อยละ 75.00-89.00 ดีเลิศ 

ร้อยละ 90.00-100.00 ยอดเยี่ยม 
 
 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ยอดเยี่ยม 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  ปีการศึกษา 2562 

 
 

มาตรฐาน/สาระส าคัญ 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ระดับยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ยอดเยี่ยม 
1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และการ

คิดค านวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1.1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เป็นภาษาอังกฤษ และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1.1.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ยอดเยี่ยม 
1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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     ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 

 
 
  

ค าสั่ง โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
ที่ 3 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
............................................................................ 

 ด้วยทางโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือรายงานหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนยุว
ฑูตศึกษาพัฒนาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. นางอัมพร  กมลโกมุท ผู้รับใบอนุญาต    ที่ปรึกษา 
2. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท ผู้ทรงคุณวุฒิ    ที่ปรึกษา 
3. นายแพทริค  กาโมร  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ที่ปรึกษา 
4. นายมานิตย์  พุทธโยธา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินฯ ที่ปรึกษา 
5. นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อ านวยการ          ประธานกรรมการ 
6. นางสาวกัลยาณี อินวาทย์ ผู้จัดการ         รองประธานกรรมการ 
7. นางจุฬารัตน์  เขื่อนป้อ  รองผู้อ านวยการ/รองผู้จัดการ  กรรมการ 
8. นางสาวมัลลิกา  พรหมสวรรค์ รองผู้อ านวยการ/รองผู้จัดการ  กรรมการ 
9. นายดอนพนา เทพบุญ  รองผู้อ านวยการ/รองผู้จัดการ  กรรมการ 
10. นางสาวศรีแพร ธนะขว้าง รองผู้อ านวยการ/รองผู้จัดการ  กรรมการ 
11. นางบัวผาย  ศิริวิสูตร  รองผู้อ านวยการ/รองผู้จัดการ  กรรมการ 
12. นายพรเทพ  พิสุทธิวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
13. Miss.Jessica Mannann Mclachlan Principal of Kindergarten  กรรมการ 
14. Mr.Richard   Wills  Principal of Primary   กรรมการ 
15. Miss.Andre  Helen  Ritl  Principal of High School  กรรมการ 
16. นางสาวบงกช นาคะปรีชา ผู้ช่วยผู้จัดการระดับอนุบาล  กรรมการ 
17. นางสาวยุภาวรรณ  จิรมหาโภค ี ผู้ช่วยผู้จัดการระดับประถม 1 – 3  กรรมการ 
18. นางสาวธนัชญา แก้ววงษา ผู้ช่วยผู้จัดการระดับประถม 4 – 6  กรรมการ 
19. นางอรวรรณ  เมธาธนพูน ผู้ช่วยผู้จัดการระดับมัธยม   กรรมการ 
20. นางธันยนันท์ ชยานันทิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารงานรับนักเรียน กรรมการ 
21. นายปริญญา  ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
22. นายชัชวาล  ผ่านส าแดง อ านวยการงานปกครอง   กรรมการ 
23. นายสาทร  เนตรประสิทธิ์ อ านวยการงานตรวจติดตามระบบงาน กรรมการ 
24. นางจิดาภา  ชมภูแสน อ านวยการงานประชาสัมพันธ์  กรรมการ 
25. นางสาวขวัญกมล จีนวงศ ์  อ านวยการงานบุคคล   กรรมการ 
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26. นางสาวชลากร แท่นงาม  อ านวยการงานแนะแนว   กรรมการ 
27. นายชูนพคุณ  ค าเขียว  อ านวยการงาน ICT   กรรมการ 
28. นางสาวสุทธิดา นาเมืองรักษ์ อ านวยการงานทะเบียนและวัดผล  กรรมการ 
29. นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์ อ านวยการงานวิชาการอนุบาล  กรรมการ 
30. นางสาวนิภา  หินเดช  อ านวยการงานวิชาการอนุบาล  กรรมการ 
31. นางสาวชุรินธร มณีวรรณ์ อ านวยการงานวิชาการประถม 1 – 3 กรรมการ 
32. นางสาวปภาวรินทร์   สอนศรีนุสรณ์ อ านวยการงานวิชาการประถม 4 – 6  กรรมการ 
33. นายวชิราวุธ  นวลค า  อ านวยการงานวิชาการมัธยม  กรรมการ 
34. นางอมรัตน์  ภีระค า  อ านวยการงานกิจกรรม   กรรมการ 
35. นางสาวนฤมล แสนค าวินิจ อ านวยการงานกิจกรรม   กรรมการ 
36. นายสิรภพ  อนนท์  อ านวยการงานกีฬา   กรรมการ 
37. นางสาวกัญชรี วงศ์ประเสริฐ อ านวยการงานรับนักเรียน  กรรมการ 
38. นางสาวพิไลพร สุภาส ี  อ านวยการงานวีซ่าครู บุคลากร  กรรมการ 
39. นางสาวสุรีย์รัตน์ สีลารวม  อ านวยการงานวีซ่านักเรียน  กรรมการ 
40. นางสาวสุภาพร พลฤทธิ์  อ านวยการงานการเงิน   กรรมการ 
41. นางสาวนิภาพร ทาริน  อ านวยการงานโภชนาการ   กรรมการ 
42. นางสาวกาญจนา จี้อาทิตย์ อ านวยการงานรถรับ – ส่งนักเรียน  กรรมการ 
43. นางสาวทัศนันท์ มากมงคล อ านวยการงานพยาบาล   กรรมการ 
44. นางสาวพิพัฒพร   สิงหล  อ านวยการงานอาคารเรียน 1, 3  กรรมการ 
45. นางชนากานต์   อนันต์ศฤงฆาร อ านวยการงานอาคารเรียน 4, 5, 6 กรรมการ 
46. นางจิรัติกาล  ลาพา  อ านวยการงานประสานงานต่างชาติอนุบาล กรรมการ 
47. นางสาวณัทยาการย์  คุณโลก  อ านวยการงานประสานงานต่างชาติฯ กรรมการ 
48. คณะครูและบุคลากรทุกคน       กรรมการ 
49. นายพีระพงษ์ ดวงดี  อ านวยการฝ่ายแผนฯ            กรรมการและเลขานุการ 
50. นางสาวจุฑามาศ สมราช  เจ้าหน้าที่ประกันฯ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
   สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 
 

 
 (นายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  

บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  ครั้งท่ี 1/2563 

ณ ห้องประชุม โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
วันพฤหัสบดี  ท่ี  25  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา  09.30 น. 

------------------------------------------------------------ 
 
ผู้มาประชุมจ านวน 10 คน ประกอบด้วย 

1. นางอัมพร  กมลโกมุท    ประธานกรรมการ 
2. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายทวี    สุทรารมณ์ลักษณ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายถวิล   นนทะธรรม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายธวัชชัย     ไชยกันย์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสกุณา   สิงหเดช     กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
7. นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
8. นางสาวศรีแพร ธนะขว้าง    กรรมการผู้แทนครู 
9. นางมะลิวัลย์           ตั้งประดิษฐ์      กรรมการผู้แทนครู 
10. นายดอนพนา  เทพบุญ     กรรมการผู้แทนครู 
11. นายปรีชา        ศุภกาญจนพันธุ์    กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน 2 คน  ประกอบด้วย 

1. นายแพทริค           กาโมร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
2. นางอรพิน  ริยาพร้าว  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง   ติดภารกิจ 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 1 คน ประกอบด้วย 

1.  นางสาวกัลยาณี    อินวาทย์       ผู้จัดการโรงเรียน  
 
เริ่มประชุมเวลา  09.45  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 อาจารย์อัมพร กมลโกมุท  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน  ได้มอบหมายให้ นายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระท่ีก าหนดขึ้น 
 
 ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว   
     -ไม่มี- 
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 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
     -ไม่มี-  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 จ านวนนักเรียนและครู (ปัจจุบัน)   

 นายปรีชา   ศุภกาญจนพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รายงานจ านวนนักเรียนและครู  
ข้อมูล ณ วันที่  5  มีนาคม  2563  

-นักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 1,227 คน เป็น ชาย  697  คน  หญิง  430   คน   
-ครูบุคลากร   จ านวน ทั้งสิ้น  307  คน ดังนี้ 

   -ครู – บุคลากรชาวไทย    ชาย  53  คน  หญิง  192  คน   รวม  245  คน 
   -ครู – บุคลากรชาวต่างประเทศ   ชาย   35  คน  หญิง    27  คน  รวม     62  คน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
  
  4.2  ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562 
  นายปรีชา   ศุภกาญจนพันธุ์  ผุ้อ านวยการโรงเรียน ได้รายงานผลงานดีเด่น ของปีการศึกษา 2562 ว่า มี
จ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ จ านวนหลายรางวัล จากการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ
การแข่งขันด้านกีฬาและนันทนาการ อ่ืน ๆ   
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.3  ผลการทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562 
  นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์ มอบหมายให้นางสาวศรีแพร   ธนะขว้าง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กล่าว
รายงานผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562  ดังรายละเอียดดังนี้ 
  ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 44 คน ผลการทดสอบระดับโรงเรียน ภาษาไทยร้อยละ 52.07, คณิตศาสตร์ร้อยละ 
38.98, วิทยาศาสตร์ร้อยละ 48.77 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 79.20    
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบจ านวน 41 คน มีผลการทดสอบดังนี้ วิชาภาษาไทย
เฉลี่ยร้อยละ 57.78, คณิตศาสตร์ร้อยละ 30.50 , วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 29.56 และภาษาอังกฤษร้อยละ 64.34   
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวนผู้เข้าสอบ 12 คน มีผลการทดสอบดังนี้ ภาษาไทยร้อยละ 39.13, 
คณิตศาสตร์ร้อยละ 23.04, วิทยาศาสตร์ร้อยละ 26.29, สังคมศึกษาร้อยละ 29.57, ภาษาอังกฤษร้อยละ 49.71 
    
ที่ประชุม   รับทราบ   
 
ระเบียบวาระ ที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 เรื่องขออนุมัติรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ได้กล่าวถึงการประกันคุณภาพภายในว่า โรงเรียนได้
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามที่กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยระดับปฐมวัยมี 3 
มาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3 มาตรฐาน  และมอบหมายให้ นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์  ได้น าเสนอสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562  ต่อที่ประชุม  
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 5.1.1 การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์  
อ านวยการวิชาการระดับอนุบาล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้ก าหนดค่าเป้าตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยไว้ที่ ระดับยอดเยี่ยม ทุกมาตรฐาน ตามประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เรื่องตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562   
 5.1.2 นางมะลิวัลย์  ตั้งประดิษฐ์ อ านวยการวิชาการอนุบาล ได้กล่าวรายงานและน าเสนอผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562  
 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก                 ได้ประเมินผลตามประเด็นต่างๆ ได้ระดับ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ       ได้ประเมินผลตามประเด็นต่างๆ ได้ระดับ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ได้ประเมินผลตามประเด็นต่างๆ ได้ระดับ  ยอดเยี่ยม 
 
     สรุปผลรวมระดับปฐมวัยของสถานศึกษา  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติรายงานผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และให้
ผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
 

5.1.3  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า โรงเรียนได้ก าหนดค่า
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับยอดเยี่ยม ในทุกมาตรฐาน ตามประกาศของโรงเรียน ลงวันที่  
20  มิถุนายน  2562  และมอบหมายให้นายดอนพนา  เทพบุญ และนายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์  รายงานและน าเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562     

นายดอนพนา  เทพบุญ และนายพรเทพ   พิสุทธิ์วาณิชย์   ได้น าเสนอผลสรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่า ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง 3 มาตรฐานโรงเรียน มีผลประเมินอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม ตามท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
  

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   ได้ประเมินผลตามประเด็นต่างๆ ได้ระดับ  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ได้ประเมินผลตามประเด็นต่างๆ ได้ระดับ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
       ได้ประเมินผลตามประเด็นต่างๆ ได้ระดับ  ยอดเยี่ยม 
 
สรุปผลการเมินในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 
     

มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเห็นชอบ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562  โดยให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า
รายงานให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อน าส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามก าหนดต่อไป 
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 5.2  เรื่องขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2563  
                  นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2563 ว่าโรงเรียนได้น าเอานโยบายจากต้นสังกัดและนโยบายจุดเน้นของโรงเรียน ประชุมเชิงปฏิบัติ วิเคราะห์โครงการ/
กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2563  ซึ่งในปี
การศึกษา 2563 มีงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  จ านวน 61  โครงการ  172   โดยมี
รายละเอียดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหารงาน และฝ่ายปฐมวัย ดังต่อไปนี้     

ฝ่าย 
จ านวน 

งบประมาณ(บาท) 
โครงการ กิจกรรม/งาน 

วิชาการ 24 85 12,435,000.00 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 5 18  4,170,000.00 
ฝ่ายบุคคล 3 12 2,840,000.00 
ฝ่ายงบประมาณและการเงิน 2 8 107,827,700.00 
ฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 5 7 290,000.00 
ฝ่ายปฐมวัย 24 43 738,000.00 

 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และให้ผู้รับผิดชอบน าไป
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
 

          5.3  เรื่องขออนุมัติมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน และก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษา  ปีการศึกษา 2563   
 นายปรีชา   ศุภกาญจนพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่โรงเรียน
ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2561  
เพ่ือให้การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเสนอมาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
 

ระดับปฐมวัย  
มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบและอนุมัติมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในและการก าหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสานศึกษา ปีการศึกษา 2563  และให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขตามที่
คณะกรรมการให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ยอดเยี่ยม 
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  4.4  เรื่องขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษา  ปี 2563  
  นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน   กล่าวรายงานที่ประชุมว่า ในปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เฉพาะค่าธรรมเนียมอ่ืน คือ ค่าอาหารกลางวัน เพิ่มอีก 3,000  
บาท  ทุกระดับ และเพ่ิมค่าใช้จ่ายค่าด าเนินการขอวีซ่า (เฉพาะผู้ที่ร้องขอ)  รายละ 3,000  บาท  โดยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษายังคงใช้อัตราเดิม รายละเอียดตามร่างประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ปีการศึกษา 
2563 ดังนี้ 
  
1.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   
  (1) ชั้นเตรียมอนุบาล   ภาคเรียนละ   7,750   บาท   (ปีละ 15,500 บาท) 
 

 2.อัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน (บาทต่อปี) ห้องเรียนประเภทสามัญศึกษา (ทั่วไป) 

รายการ 
ระดับชั้นเตรียม
อนุบาล 

หมายเหตุ 

1.ค่าอาหารกลางวัน 10,000 ประกอบด้วย 
-อาหารกลางวันและอาหารว่าง 

2.ค่าต าราเรียน-เอกสารและสื่อ
อุปกรณ์ประกอบการเรียน 

2,000 ประกอบด้วย 
-เอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน 
-สื่อ/อุปกรณ์เสริมพัฒนาการเด็ก 

3.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,500 ประกอบด้วย 
-กิจกรรมกลางแจ้ง 
-กิจกรรมตามปฏิทินโรงเรียน 

4.ค่าประกันอุบัติเหตุ 500   
5.ค่าเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

69,200 -เสริมทักษะและพัฒนาการด้านต่างๆด้วย
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม 

6.ค่าเครื่องใช้แรกเข้า 1,600 ประกอบด้วย 
-ค่าเครื่องนอน 
-ชุดฟอร์ม   

7.ค่าด าเนินการขอวีซ่า (รายละ) 3,000 เฉพาะผู้ที่ร้องขอ (รายละ) 
รวม 103,300 เก็บครั้งเดียว 

 
3.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) 
(1) ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3   ภาคเรียนละ     63,150 บาท (ปีละ 126,300 บาท) 
(2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ภาคเรียนละ   101,600 บาท (ปีละ 203,200 บาท) 
(3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ภาคเรียนละ   111,000 บาท (ปีละ 222,000 บาท) 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบและอนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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4.5  ขออนุมัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 นายปรีชา   ศุภกาญจนพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขึ้น จนเป็นเหตุให้มีการเลื่อนเปิดโรงเรียนเป็นวันที่ 1 กรกฏาคม  2563 นั้น 
โรงเรียนได้จัดท าคู่มือ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19   ขึ้น เพ่ือเป็นคู่มือปฏิบัติและเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้  ทั้งนี้โรงเรียนได้รับการตรวจประเมินการเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจากคณะกรรมการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ แล้ว เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  
2563 ที่ผ่านมาและคณะกรรมการได้พิจารณามาตรการของโรงเรียนว่า สามารถเปิดการเรียนการสอนได้  จึงขอเสนอคู่มือ
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติใช้
มาตรการดังกล่าวต่อไป  รายละเอียดตามคู่มือและวีดิทัศน์น าเสนอ 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบและอนุมัติคู่มือมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19    
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ ที่มีผู้เสนอ   -ไม่มี- 
 
อาจารย์อัมพร   กมลโกมุท  ประธานกรรมการ  กล่าวปิดประชุมและขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วม
กันประชุม เพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และรับเอาข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อน าไปพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้พัฒนาขึ้นยิ่งๆ ขึ้นไป 
 
ปิดประชุมเวลา  12.25  น. 
 
       
       นายดอนพนา   เทพบุญ    
                                                         ผู้บันทึกการประชุม 
    
 

              
              (นายปรีชา   ศุภกาญจนพันธุ์) 
                    ผู้ตรวจการประชุม 
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หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 
 
 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา ไดให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2563  คณะกรรมการได้ร่วมตรวจสอบและพิจารณารายงานประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา  ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องตรงกับรายงานของ
โรงเรียน ทั้งนี้ ให้โรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเผยอพร่ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 
 
 
 

     (ลงชื่อ)     
      (นางอัมพร   กมลโกมุท)   
    ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
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                     โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย 

  
                             สาระที่ควรเรียนรู้ในการพัฒนาเด็ก-Learning Topics that develop pupils 
 
 
                   
                                      
 
 
 
 
 
                                         
                      
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
  

 
 

การจัดกจิกรรมประจ าวัน    

     
   กิจกรรมหลกั  6  กิจกรรม    

 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ    

2. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค ์    

3. กิจกรรมเสร ี    

4. กิจกรรมเสริมประสบการณ ์    

5. กิจกรรมกลางแจ้ง    

6. กิจกรรมเกมการศึกษา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองราวที่เกี่ยวกับตวัเด็ก สถานที่แวดลอ้ม 

         Children and their environment 

    (Places and Environment around 

me) 

เร่ืองราวที่เกี่ยวกับบุคคลและตัวเด็ก 

Children and people around them 

(All about people and me) 

เร่ืองราวที่เกี่ยวกับตวัเด็กสิง่ตา่ง ๆ 

รอบตัวเดก็ Children and their 

Surroundings(All around me) 

เร่ืองราวที่เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตวัเดก็ 

Children and nature around 

them(Nature around me) 
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โครงสร้างเวลาเรียน  

ระดับชั้นอนุบาล 1-3  รายสัปดาห ์
 

สาระการเรียนรู ้ K.1 K.2 K.3 

    1>เกมการศึกษา 30 นาท ี 30 นาท ี 30 นาท ี

    2>กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 30 นาท ี 30 นาท ี 30 นาท ี

    3>กิจกรรมสร้างสรรค์ 30 นาท ี 30 นาท ี 30 นาท ี

    4> กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ 20นาท ี 20นาท ี 20นาท ี

    5>กิจกรรมเสรี 30 นาท ี 30 นาท ี 30 นาท ี

    6>กิจกรรมกลางแจ้ง 30 นาท ี 30 นาท ี 30 นาท ี

รวมเวลาเรียน (นาที / สัปดาห์) 170นาท ี 170นาท ี 170นาท ี

รวมเวลาเรียน (ช.ม. / สัปดาห์)) 2.50 ช.ม. 2.50 ช.ม. 2.50 ช.ม. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน (นาที / สัปดาห)์ 
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ระดับประถมศึกษา 
 

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/หน่วยกิต) 
1. รายวิชาพื้นฐาน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
   1.1 ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
   1.2 คณิตศาสตร์ 180 200 200 200 200 200 
   1.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 200 200 200 200 200 
   1.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
         ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
   1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
   1.6 ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
   1.7 การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
   1.8 ภาษาต่างประเทศ 300 200 200 200 200 200 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 1,120 1,120 1,120 1,080 1,080 1,080 
2. รายวิชาเพิ่มเติม  
   2.1 คณิตศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
   2.2 วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
   2.3 คอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 200 200 200 200 200 200 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   3.1 แนะแนว 40 - 40 - 40 - 
   3.2 ลูกเสือ / ยุวกาชาด / จิตอาสา 40 - 40 - 40 - 
   3.3 ชุมนุมวิชาการ 40 - 40 - 40 - 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 - 120 - 120 - 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,440 1,320 1440 1,320 1440 1,320 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง/หน่วยกิต) 

ม.1 ม.2 ม.3 
1. รายวิชาพ้ืนฐาน 
  1.1 ภาษาไทย 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
  1.2 คณิตศาสตร ์ 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
  1.3 วิทยาศาสตร ์   
     - วิทยาศาสตร ์ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
     - การออกแบบและเทคโนโลย ี 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
     - วิทยาการค านวณ 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
  1.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
     - ประวัติศาสตร ์ 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
     - ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์  20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5  
     - ภูมิศาสตร ์ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 60 1.5 60 1.5 
  1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
  1.6 ศิลปะ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
  1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
  1.8 ภาษาต่างประเทศ 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 
2. รายวิชาเพ่ิมเติม 
  2.1 คณิตศาสตร ์ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
  2.2 วิทยาศาสตร ์ 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
รวมเวลาเรียนเพ่ิมเติม 140 3.5 140 3.5 140 3.5 140 3.5 140 3.5 140 3.5 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3.1 แนะแนว 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
  3.2 ลูกเสือ / เนตรนารี / จิตอาสา 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
  3.3 ชุมนุมวิชาการ 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 14.5 640 14.5 640 14.5 640 14.5 640 14.5 640 14.5 

รวมเวลาเรียน 1 ปีการศกึษา 1280 29.0 1280 29.0 1280 29.0 
รวมเวลาเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 3840 87.0 
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (แผนการเรียน A1)   
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
 เวลาเรียน (ชั่วโมง/หน่วยกิต) 

ม.4 ม.5 ม.6 
1. รายวิชาพ้ืนฐาน  
  1.1 ภาษาไทย 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
  1.2 คณิตศาสตร ์ 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5  
  1.3 วิทยาศาสตร ์  
- วิทยาศาสตร ์ 40 1.0 40 1.0 40 1.0  40 1.0  
- การออกแบบและเทคโนโลย ี 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5  
- วิทยาการค านวณ 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5  
  1.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
- ประวัติศาสตร ์  20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5  
- ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร ์

60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5  

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
1.6 ศิลปะ 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  20 0.5 20 0.5 
1.8 ภาษาต่างประเทศ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 340 8.5 340 8.5 340 8.5 300 7.5 180 4.5 140 3.5 
2. รายวิชาเพ่ิมเติม  
  2.1 คณิตศาสตร ์ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 60 1.5 60 1.5 
  2.2 วิทยาศาสตร ์ 40 1.0 80 2.0 60 1.5 100 2.5 100 2.5 140 3.5 
  2.3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  60 1.5 60 1.5 
  2.4 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
  2.5 ภาษาต่างประเทศ 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 
รวมเวลาเรียนเพ่ิมเติม 220 5.5 260 6.5 240 6.0 280 7.0 360 9.0 400 10.0 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  3.1 แนะแนว 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
  3.2 ชุมนุม / นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
  3.3 กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 14.0 660 15.0 640 14.5 640 14.5 600 13.5 600 13.5 
รวมเวลาเรียน 1 ปีการศกึษา 1280 29.0 1280 29.0 1200 27.0 
รวมเวลาเรียนระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

3760 85.0 
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียน A2 (เน้นวิทยาศาสตร์)   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง/หน่วยกิต) 

ม.4 ม.5 ม.6 
1. รายวิชาพ้ืนฐาน  
  1.1 ภาษาไทย 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
  1.2 คณิตศาสตร ์ 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5  
  1.3 วิทยาศาสตร ์  
- วิทยาศาสตร ์ 40 1.0 40 1.0 40 1.0  40 1.0  
- การออกแบบและเทคโนโลย ี 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5  
- วิทยาการค านวณ 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5  
  1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- ประวัติศาสตร ์  20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5  
- ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร ์

60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5  

  1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
  1.6 ศิลปะ 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
  1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  20 0.5 20 0.5 
  1.8 ภาษาต่างประเทศ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 340 8.5 340 8.5 340 8.5 300 7.5 180 4.5 140 3.5 
2. รายวิชาเพ่ิมเติม  
  2.1 คณิตศาสตร ์ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 60 1.5 60 1.5 
  2.2 วิทยาศาสตร ์ 100 2.5 140 3.5 120 3.0 160 4.0 160 4.0 200 5.0 
  2.3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  60 1.5 60 1.5 
  2.4 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
  2.5 ภาษาต่างประเทศ 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 
รวมเวลาเรียนเพ่ิมเติม 280 7.0 320 8.0 300 7.5 340 8.5 420 10.5 460 11.5 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  3.1 แนะแนว 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
  3.2 ชุมนุม / นักศึกษาวิชาทหาร 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
  3.3 กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 15.5 720 16.5 700 16.0 700 16.0 660 15.0 660 15.0 
รวมเวลาเรียน 1 ปีการศกึษา 1400 32.0 1400 32.0 1320 30.0 
รวมเวลาเรียนระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

4120 94.0 

 
 
 


