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ส่วนที่ 1 

ภาพรวมของโรงเรียน 
1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ เป็นโรงเรียนที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากสถานรับเลี้ยงเด็ก ลิตเติ้ล
สตาร์ ไบลิงกัวพรีสคูล โดยนางอัมพร กมลโกมุท เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตมี นางอนันตพร บุญติง เป็นครูใหญ่ 
นางสาวอัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์ เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล นางสาวนารี พิกุลทอง เป็นผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ
นางวรพรรณ นันทวงศ์ เป็นผู้จัดการฝ่ายทะเบียนนักเรียน มีจำนวนครูไทย ครูดนตรีและครูศิลปะ 7 คน ครู
ผู้ช่วย 7 คน ครูสอนภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา 6 คน แม่ครัว 1 คน พนักงานทำความสะอาด 3 คน พนักงาน
ขับรถ 2 คน และจำนวนนักเรียนชาย – หญิง อายุ 1.6 – 5 ปี จำนวน 120 คน มีอาคาร 1 หลัง ประกอบด้วย 
ห้องเรียน 7 ห้อง ห้องอาหาร 1 ห้อง ห้องนอน 3 ห้อง และห้องกิจกรรม 1 ห้อง สนามเด็กเล่น 1 สนาม 
ห้องยิม 1 ห้อง บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 2 งาน 

ในปีการศึกษา 2551 สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัวพรีสคูล ได้ทำการหาสถานที่เพ่ือขยาย
ชั้นเรียน  และเพ่ือเปิดเป็นโรงเรียนอนุบาล 1 – 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เอกชนระบบสองภาษาโดยเพ่ือ
รองรับจำนวนนักเรียนที่เพ่ิมมากขึ้น ใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ย.ศ.)” ที่ได้เปิดทำการเปิด
สอนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยมีที่ตั้งคือ 222 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ – เชียงใหม่ลำปาง  ต.หนองผึ้ง      
อ.สารภี  จ.เชียงใหม่ 50140  หมายเลขโทรศัพท์ 053 -308935 ในปีการศึกษา 2554 ได้เปิดสอนระดับชั้น
เตรียมอนุบาลในปีการศึกษา 2555 ได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3และในปีการศึกษา 2557  ได้เปิด
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปัจจุบันได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ในปี 2557  สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัวพรีสคูลและโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีจำนวน
นักเรียนเพ่ิมมากขึ้น และโรงเรียนเป็นที่รู้จัก และได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารโรงเรียน โดยอาจารย์ชูเกียรติ อาจารย์อัมพร  กมลโกมุท จึงมีโครงการที่จะขยาย
โรงเรียน เพ่ือรองรับจำนวนนักเรียนที่เพ่ิมมากข้ึน และตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจใน
นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่นอกบริการเดิมได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนยุวฑูตศึกษา
พัฒนา จึงได้จัดตั้งบริษัท ลิตเติ้ล สตาร์ ไบลิงกัว จำกัดขึ้น โดยมีนายเกียรติพัฒน์  กมลโกมุท เป็นกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามดำเนินการหาสถานที่และขออนุญาตเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนแห่งใหม่  และได้รับอนุญาตจาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์” 
มีที่ ตั้ งคือ เลขที่  216 หมู่ที่  1 ถนนราชพฤกษ์  ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่                    
มีนายเกียรติพัฒน์  กมลโกมุท เป็นผู้บริหารโรงเรียน   



แผนปฏิบัติการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2565  2 
 

วันที่ 12 มกราคม 2558 ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 
(เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) มีนายเกียรติพัฒน์  กมลโกมุท เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  

ในปี 2564 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ได้มีการขยายโรงเรียน เพ่ือรองรับนักเรี ยนที่มี
จำนวนนักเรียนที่เพ่ิมมากขึ้น จึงได้ดำเนินการขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจากเดิมเลขที่ตั้ง 216 หมู่ที่1 ตำบล 
หนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังสถานที่ตั้งใหม่เลขที่ 133 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางอัมพร กมลโกมุท  นายชูเกียรติ กมลโกมุท เป็นผู้ก่อตั้ง และ นายเกียรติพัฒน์  
กมลโกมุท ปัจจุบันเปลี่ยน ชื่อ-สกุลเป็น นายแพทริค กาโมร เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต มีนางสายทอง 
พรหมบุญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

ในปี 2565 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ได้มีการขยายชั้นเรียนโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันโรงเรียนรองรับ
ความจุของนักเรียนทั้งหมดได้ถึง 1,085 คน 
 
ข้อมูลด้านที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ 

 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-222145 , 053-336840 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 

จำนวน 5 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา ตามที่โฉนดที่ดินเลขที่ 100489 เนื้อที่ 1-1-40 ไร่,101309 เนื้อท่ี 3-1-18 ไร่

,101310 เนื้อที่ 0-2-86 ไร่,101266 เนื้อที่ 0-0-83 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน มีอาณาเขตติดต่อกับ

สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน ดังนี้ 
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 ทิศเหนือ  
 ทิศใต ้
 ทิศตะวันออก 
 ทิศตะวันตก 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ อยู่บนถนนวงแหวนรอบ2 ทางตะวันตก ตั้งอยู่หลังร้านอาหาร

เดอะกู๊ดวิว วิลเลจ แม่ เหี ยะ การเดินทางสามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาล เดินทางได้ทั้ งรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ ไม่มีรถประจำทางผ่าน 

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน 

 1. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบกระทรวงศึกษาธิการ 

 2. เพ่ือให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน  หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้แก่

ผู้เรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และบุคลากรของโรงเรียน 

 3. เพ่ือให้บริการด้านวิชาการและบริการอ่ืนแก่ชุมชุน 

ปรัชญาของโรงเรียน 

 ปรัชญาของโรงเรียน คือ Building Skills for life 
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ตราสัญลักษณ์ 

 

 

 

 

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ 

 รูปคนหญิงชายจับมือกันในรูปวงกลม  แสดงถึงความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สันติ 

โดยไม่แบ่ง เชื้อชาติ  ศาสนา  หรือเพศ  และรักใคร่กัน 

 รูปต้นไม้, นก, ลำธารน้ำและดวงอาทิตย์  แสดงถึงความสุข ความสมบูรณ์ และการรักษาชุมชน

สิ่งแวดล้อมให้ มีความเจริญและปลอดภัย 

อักษรย่อ ย.ศ.ร. 

 

สีประจำโรงเรียน คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน สีเทา  

 

 

 

ความหมายของสีประจำโรงเรียน 

 สีฟ้า สีน้ำเงิน เปรียบเสมือน ปัญญาความรู้ ความสงบ มั่นคง ความสุขุม นุ่มนวล มีอิสระและปลอด

โปร่ง มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบ 

 สีเทา เปรียบเสมือน  มิตรภาพ ไหวพริบ ปัญญา มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ความมีระเบียบและการอยู่

ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนาภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
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2. ข้อมูลครู บุคลากรและนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

 2.1 ข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2564 

ลำดับ ตำแหน่ง ชาย หญิง จำนวน หมายเหตุ 
      

ชาวไทย 14 39 53  
1 ฝ่ายบริหาร 1 4 5  
2 บุคลากร 4 7 11  
3 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 5 6  
4 ครูพ่ีเลี้ยงระดับปฐมวัย - 13 13  
5 ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 1 6 7  
5 นักการภารโรง 1 - 1  
6 พนักงานขับรถ 1 - 1  
7 แม่ครัว 1 - 1  
8 แม่บ้าน - 4 4  
9 พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 - 4  

ชาวต่างชาติ 9 3 12  
10 ครูระดับปฐมวัย 4 3 7  
11 ครูระดับประถมศึกษา 5 - 5  

รวมทั้งหมด 23 42 65  
2.2 ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 สำรวจ ณ วันที่ 21 มีนาคม  พ.ศ.  2565 

 ระดับเตรียมอนุบาล   จำนวน  20 คน 
 ระดับอนุบาล 1    จำนวน  41 คน 
 ระดับอนุบาล 2    จำนวน  35 คน 
 ระดับอนุบาล 3    จำนวน  29 คน 
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  28 คน 
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2   จำนวน  21 คน 
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  18 คน 
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4   จำนวน  19 คน 
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5   จำนวน    3 คน 
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวน    1 คน 
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 รวมนักเรียนทั้งหมด     215 คน 
 

3. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

 

แผนผังแสดงบริเวณโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนผังแสดงอาคาร 1 ชั้น 1 
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แผนผังแสดงอาคาร 1 ชั้น 2 
 
 

 
 
 

 
แผนผังแสดงอาคาร 1 ชั้น 3 
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4. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น   4  ด้าน  ได้แก่  ด้าน

บริหารงานวิชาการ   ด้านบริหารงานบุคคล   ด้านบริหารงานงบประมาณ   ด้านบริหารงาน ผู้บริหารยึด

หลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล  (Good Governance) เทคนิคการบริหารใช้ทฤษฎีหลักการบริหารงาน

แบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School based management) บริหารงานแบบการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจใน

การบริหาร โดยใช้กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามกระบวนการ PDCA 

            โรงเรียนฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ได้นำแนวคิดทางการบริหารและการจัดการศึกษาที่มุ่งให้

สถานศึกษา   เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ( Efficiency  &  Effectiveness  School ) 

ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนด   โดยมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย   วิสัยทัศน์  

พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาและร่วมมือดำเนินการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหาร

ทั่วไป และงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมุ่งเน้นผลผลิต 

ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ  ภายใต้การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  หมวด 5   

มาตรา 39  และมาตรา 40   กระทรวงได้กระจายอำนาจการบริหาร  และการจัดการศึกษาให้โรงเรียน 

ทั้งในด้านวิชาการ   งบประมาณ  การบริหารบุคคล  การบริหารทั่วไป โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็น

องค์คณะบุคคลทำหน้าที่ในการบริหารโดยทำให้โรงเรียนเป็นฐานหรือศูนย์กลางของการบริหาร และจัดการ

ศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนที่จะสร้างคุณค่า ความรับผิดชอบ  ความผูกพัน  ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน   นัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  คือ  การบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน(School – Based Management)   

 ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะมีบทบาทสำคัญ  ในกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา   

ครู – อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง ชุมชน ในการตัดสินใจบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนไปสู่ทิศทาง

เป้าหมายที่ต้องการ คือ คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ    
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4.1 ผู้บริหาร 

         1.  ผู้รับใบอนุญาต นายแพทริค   กาโมร 

 โทรศัพท์ 088-5473069 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 

 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 

 2. ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสายทอง พรหมบุญ 

 โทรศัพท์ 086-1154280 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558  

  

4.2 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานโรงเรียน   

 1. ชื่อ – สกุล นางสาวอัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

 รับผิดชอบ ฝ่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โทรศัพท์ 089-7559484 

 2. ชื่อ – สกุล นางสาวนารี พิกุลทอง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

 รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย์ โทรศัพท์ 086-4010865 

 3. ชื่อ – สกุล นางวรพรรณ  นันทวงศ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

 รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานรับนักเรียน  โทรศัพท์ 094-6423651  

 4. ชื่อ – สกุล นางสาวภูษณดา  สิทธิพานิช   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 

 รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โทรศัพท์ 090-0541505 

  5. ชื่อ – สกุล นางสาวชนัญธดิา ผานดอยแดน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

 รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  โทรศัพท์ 088-4988617 

   6. ชื่อ – สกุล นางสาวรัตนาภรณ์ เรือนแก้ว วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

 รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผนงานโรงเรียน โทรศัพท์ 081-5319518 

  7. ชื่อ – สกุล นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

 รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ  โทรศัพท์ 087-0909973 

  8. ชื่อ – สกุล นางสาวกษมา พุทธวงค์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

 รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  โทรศัพท์ 081-7846549



แผนปฏิบัติการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2565  10 
 

4.3 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ชมรมผู้ปกครอง/ครู ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ 

1. หลกัสตูรภาษาไทย 

2. หลกัสตูรภาษาต่างประเทศ 

3. งานการเรียนการสอน 

4. งานวดัและประเมินผล 

5. งานนิเทศการเรียนการสอน/ระบบนเิทศภายใน 

6. การวิจยั 

7. งานหอ้งสมดุ 

8. งานประชาสมัพนัธ ์/ ICT 

9. งานสื่อการเรียนการสอน 

10. งานหอ้งเรียนคอมพิวเตอร ์

11. ระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 

     - งานคดักรอง 

     - เยี่ยมบา้น 

12. เตรียมรบัการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ 

13. งานโครงการและกิจกรรมนกัเรียน 

14. งานแนะแนว 

 

  

1. งานเอกสาร สารบรรณ 

2. งานทะเบียน สถิติ 

3. งานอาคารสถานที่และงานจราจร 

4. งานสาธารณปูโภค 

5. งานชมุชนสมัพนัธ ์

6. งานประชาสมัพนัธ ์

7. งานรบันกัเรียน 

8. งานลงทะเบียน 

9. งาบริการต่างๆ ภายใน/ภายนอก 

10. งานควบคมุงานบคุลากร 

11. ระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 

12. งานโภชนาการ 

13. งานออกแบบ 

14. งานธุรการ 

15. งานวีซ่านกัเรียน 

16.งานสาธารณสขุ 

1. งานบคุลากร 

2.แต่งตัง้/ถอดถอนครูและบคุลากร 

3. งานบริการต่างๆ ภายใน/ภายนอก 

4. ส่งเสริมและพฒันาความรูแ้ละคณุภาพ

จริยธรรมแก่บคุลากร 

5. งานรบันกัเรียนและผูป้กครอง 

6. งานแม่บา้น/นกัการภารโรง/รปภ. 

7. งานควบคมุบคุลากร 

8. ระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 

9. งานวางแผนอตัราก าลงั 

10. งานวีซ่าครู 

11. งานสวสัดิการครู 

1. การจดัสรรงบประมาณ 

2. การเงิน 

3. งานบญัชีและภาษีต่างๆ 

4. งานพสัด ุการจดัซือ้จดัจา้ง 

5. งานบริหารและการจดัการการเงินและ

สินทรพัย ์

6. งานเครื่องแบบนกัเรียน 

7. การก ากบัดแูลติดตามการปฏิบตัิงานของ

โครงการ 

8. งานนโยบายและแผน 

9. งานสวสัดิภาพ/ประกนัสงัคม/3% ครู 

10. งานพาหนะและรบัส่งนกัเรียน 
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4.4 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 1. นายแพทริค  กาโมร  ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
 2. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท ที่ปรึกษา 
 3. นางอัมพร  กมลโกมุท ที่ปรึกษา 
 4. นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. นายถวิล  นนทะธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. นางสาวอัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์ ตัวแทนผู้ปกครอง 
 7. นางสาวนารี  พิกุลทอง ตัวแทนครู 
 8. นางสายทอง  พรหมบุญ ผู้อำนวยการและเลขานุการ 
 9. นางวรพรรณ  นันทวงศ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  5. สิ่งอำนวยความสะดวก 
ลำดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จำนวน 

1 เก้าอ้ีโซฟารับแขกยาว สีดำ 1 ตัว 

2 เก้าอ้ีโซฟารับแขกสั้น สีดำ 2 ตัว 

3 เก้าอ้ีมีพนักพิงยาว เบาะฟองน้ำ 2 ตัว 

4 เก้าอ้ีเรียนเด็ก ไม้(ขาเหล็ก) เล็ก 160 ตัว 

5 เก้าอ้ีเรียนเด็ก ไม้(ขาเหล็ก) ใหญ่ 100 ตัว 

6 เก้าอ้ีเรียนเด็ก ไม้อัด(ขาเหล็ก) 139 ตัว 

7 เก้าอ้ีเรียนเด็ก ไม้อัดคละสี (ขาเหล็ก) 41 ตัว 

8 เก้าอ้ีเรียนเด็กโฟเมก้า เล็ก 54 ตัว 

9 เก้าอ้ีเรียนเด็กโฟเมก้า ใหญ่ 98 ตัว 

10 เก้าอ้ีสำนักงานบุนวม มีล้อเลื่อน 37 ตัว 

11 เก้าอ้ีสำนักงานบุนวม ไม่มีล้อเลื่อน 23 ตัว 

12 คัลเลอร์ BOX 3 ชั้น  132 ตัว 

13 คัลเลอร์ BOX 3 ชั้น มีฝาปิด 15 ตัว 

14 คัลเลอร์ BOX 4 ชั้น มีฝาปิด 22 ตัว 

15 เครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง 
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16 เครื่องขยายเสียง + พร้อมไมโครโฟน 1 เครื่อง 

17 เครื่องคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 

18 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แบบมือถือ) 2 เครื่อง 

19 เครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ  2 เครื่อง 

20 เครื่องปรับอากาศ 72 เครื่อง 

21 เครื่องปริ้นเตอร์ 3 เครื่อง 

22 เครื่องโปรเจคเตอร์ 16 เครื่อง 

23 เครื่องฟอกอากาศ 24 เครื่อง 

24 เครื่องรับ-ส่งวิทยุ 4 เครื่อง 

25 ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น 8 ตัว 

26 ชั้นวางของเหล็กฉาก  5 ชั้น 9 ตัว 

27 ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น 7 ตัว 

28 ชุดเครื่องเสียง เล็ก 15 เครื่อง 

29 ชุดเครื่องเสียง+ลำโพงเคลื่อนที่ 2 เครื่อง 

30 ตู้เย็น 2 ตู้ 
31 ตู้เอกสาร 2 ชั้น มีฝาปิด 2 บาน 7 หลัง 

32 ตู้เอกสาร 4 ชั้น มีฝาปิด 2 ชั้น 12 หลัง 

33 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 25 ตัว 

34 โต๊ะทำงานไม้อัด 2.5 ฟุต 13 ตัว 

35 โต๊ะทำงานไม้อัด 3.5 ฟุต 34 ตัว 

36 โต๊ะโฟเมก้า หน้าขาว 10 ตัว 

37 โต๊ะเรียนเด็ก โฟเมก้า หน้าขาว 47 ตัว 

38 โต๊ะเรียนเด็ก โฟเมก้า หน้าฟ้า พับขาได้ 74 ตัว 

39 โต๊ะเรียนเด็ก โฟเมก้า หน้าฟ้า พับขาไม่ได้ 10 ตัว 

40 โต๊ะเรียนไม้ (ขาเหล็ก) 40 ตัว 

41 โต๊ะเรียนไม้ (ขาเหล็ก)มีช่องเก็บของ 100 ตัว 
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42 ถังดับเพลิง 22 ถัง 

43 เบาะรองพ้ืน ใหญ่ 1" 9 อัน 

44 เบาะรองพ้ืน ใหญ่ 2" 106 อัน 

45 พัดลมติดผนัง 40 ตัว 

 
 
6. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (รอบปีที่ผ่านมา) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบสองภาษา จัดสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้

เอ้ือต่อการ เรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือกันระหว่างบ้าน  ชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กร

ภาครัฐและเอกชน 

เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

แหล่งเรียนรู้ได้รับการ

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงทุกครั้ง 

มีห้องสมุดพ้ืนที่สีเขียวและสิ่ง

อำนวยความสะดวกเพียงพอ 

ปลอดภัยและอยู่ในสภาพใช้

การได้ดี ผู้รับบริการของความ

พึงพอใจระดับดีมาก 

- โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน

และภายนอกโรงเรียน 

 

- ร้อยละของแหล่งเรียนรู้

ได้รับการปรับปรุงและซ่อม

บำรุงทุกครั้ง 

- ร้อยละของนักเรียนมี

หนังสืออ่านในห้องสมุด 8 

เล่มต่อ 1 คน 

- ระดับคุณภาพของโรงเรียนมี

ห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียวและสิ่ง

อำนวยความสะดวกเพียงพอ

และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

- ร้อยละของผู้รับบริการของ

ความพึงพอใจ 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนมีหนังสืออ่านใน
ห้องสมุด 8 เล่มต่อ 1คน 
2. ผู้รับบริการของความพึงพอใจ
ระดับดีมาก 
เชิงคุณภาพ  
- แหล่งเรียนรู้ได้รับการปรับปรุง
และซ่อมบำรุงทุกครั้ง มีห้องสมุด
พ้ืนที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความ
สะดวกเพียงพอ ปลอดภัยและอยู่
ในสภาพใช้การได้ดี ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ ร้อยละ 100 
ระดับดีมาก 
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นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูง

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ได้รับการทำประกันอุบัติเหตุ 

มีชุดนักเรียน ชุดเครื่องนอน

และผู้รับบริการมีความพึง

พอใจในการจัดกิจกรรมใน

โครงการอยู่ในระดับ 

ร้อยละ 90 

 

- โครงการส่งเสริม

สนับสนุนสวัสดิการ

นักเรียน 

1. กิจกรรมสวัสดิการ

อาหารกลางวันและอาหาร

ว่างสำหรับนักเรียน 

2. กิจกรรมสวัสดิการ

ประกันอุบัติเหตุ 

3. กิจกรรมสวัสดิการชุด

เครื่องนอนและชุดนักเรียน 

4. กิจกรรมร่วมกลุ่มชมรม

โรงเรียนเอกชน 

 

- ร้อยละของนักเรียนมี

น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

- ร้อยละของนักเรียนได้รับ

การทำประกันอุบัติเหตุ 

- ร้อยละของนักเรียนที่มา

สมัครเรียนสั่งซื้อชุดนักเรียน 

- ร้อยละของนักเรียนที่มา

สมัครเรียนใหม่สั่งซื้อชุดเครื่อง

นอน 

- ร้อยละของผู้รับบริการมี

ความพึงพอใจในการ

ให้บริการในโครงการ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีน้ำหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
ทำประกันอุบัติเหตุ 
3. นักเรียนที่มาสมัครเรียนร้อย
ละ 100 สั่งซื้อชุดนักเรียน 
4. นักเรียนที่มาสมัครเรียนใหม่
ร้อยละ 100 สั่งซื้อชุดเครื่องนอน 
 
 
 

   

เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูง

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับ

การทำประกันอุบัติเหตุ มีชุด

นักเรียน ชุดเครื่องนอนและ

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ

จัดกิจกรรมในโครงการ ร้อยละ 

100 ระดับ ดีมาก 
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โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารให้กับผู้ปกครองชุมชน

และท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ได้รับ

ความร่วมมือและมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น 

เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึง

พอใจผลการบริหารจัด

การศึกษาปฐมวัย 

ประถมศึกษา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

โรงเรียน ระดับดีมาก 

 

 

- โครงการประชาสัมพันธ์

โรงเรียน 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

2. กิจกรรมประชุม

ผู้ปกครอง 

3. กิจกรรมแนะแนว 

4. กิจกรรมร่วมกลุ่มชมรม

โรงเรียนเอกชน 

 

- ร้อยละของกิจกรรมที่

ดำเนินการสำเร็จตาม

เป้าหมาย 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้

ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

- ระดับประสิทธิภาพของ

เอกสารประชาสัมพันธ์ที่จัดทำ

ขึ้นเพ่ือเผยแพร่ให้กับชุมชน 

- จำนวนข้อมูลที่ได้รับจาก

กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

 

เชิงปริมาณ 
 - กิจกรรมที่ดำเนินการสำเร็จ

ตามเป้าหมายร้อยละ 95  
เชิงคุณภาพ  
 - โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ให้กับผู้ปกครองชุมชนและ

ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ได้รับความ

ร่วมมือและมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จากผู้ปกครองชุมชนและ

ท้องถิ่น เด็ก ผู้ปกครอง และ

ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด

การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา 

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีโรงเรียน ซ่ึง

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อย

ละ 100 ระดับ ดีมาก 

มีคอมพิวเตอร์และสื่อ ICT ที่

อำนวยความสะดวกในการ

พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ครู

ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สอดคล้องกับพัฒนาการของ

เด็ก และสามารถจัดทำสื่อสาร

นิทัศน์ เพื่อประโยชน์ในการ

พัฒนาเด็ก อีกทั้งยังมีการ

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

และใช้สารสนเทศในการ

บริหารจัดการ 

- โครงการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการเรียนการสอน

และการบริหาร 

1. กิจกรรมจัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. กิจกรรมปรับปรุง 

ซ่อมแซม เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

- ร้อยละของจำนวน

คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความ

ต้องการของนักเรียน 

- ร้อยละของความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เชิงปริมาณ 
1. จำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักเรียน 1 
เครื่องต่อ 1 คน  
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราช
พฤกษ์ มีคอมพิวเตอร์และสื่อ ICT 
ที่อำนวยความสะดวกในการ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ครูใช้
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
และสามารถจัดทำสื่อสารนิทัศน์ 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
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 อีกท้ังยังมีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการ  ร้อยละ 100 
ระดับ ดีมาก 

เด็กนักเรียนได้รับความ

สะดวกสบายในการเดินทาง

มาโรงเรียน  และเป็นการ

อำนวยความสะดวกให้กับ

ผู้ปกครองในการรับ - ส่ง

นักเรียนมาโรงเรียน 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับดีมาก 

- โครงการจัดสิ่งอำนวย

ความสะดวกเพ่ือพัฒนา

เด็กอย่างรอบด้าน 

1. ค่ายานพาหนะ 

2. ค่าน้ำมัน 

3. ค่าซ่อมแซม

ยานพาหนะ 

 

- ร้อยละของรถรับ-ส่ง

นักเรียนเพียงพอต่อต่อความ

ต้องการของนักเรียน 

- ร้อยละของความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการรถโรงเรียน 

 

เชิงปริมาณ  
1. มีรถรับ - ส่งนักเรียนเพียงพอ
ต่อความต้องการของนักเรียน 1 
ที่นั่งต่อ 1 คน 
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก 
เชิงคุณภาพ  
- เด็กนักเรียนได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางมา
โรงเรียน  ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 100 ระดับดีมาก 

นักเรียนมีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 

สติปัญญาสมวัย ผู้บริหาร ครู 

นักเรียนและผู้ปกครองมี

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใน

ระดับดีมาก 

- โครงการกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียน 

1. กิจกรรมวันไหว้ครู 
2. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
3. กิจกรรมวันสำคัญ 
4. กิจกรรมวันแม่ 
5. กิจกรรมวันฮาโลวีน 
7. กิจกรรมวันลอยกระทง 
8. กิจกรรมวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ (วันพ่อ) 
9. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
10. กิจกรรมวันเด็ก 
11. กิจกรรมกีฬาสี 
12. กิจกรรมบัณฑิตน้อย 

- ร้อยละของความสำเร็จของ

กิจกรรมในโครงการ 

เชิงปริมาณ  
- กิจกรรมในโครงการมี
ความสำเร็จร้อยละ  95 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 
สติปัญญาสมวัย ผู้บริหาร ครู 
นักเรียนและผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร้อยละ 
96 ระดับ ดีมาก 
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โรงเรียนมีหลักสูตรการ
สถานศึกษาปฐมวัยที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร และมีความ
พึงพอใจในหลักสูตรของ
สถานศึกษาในระดับดีมาก 
 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร 

 

- ร้อยละของครูเข้าใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์ 

- ร้อยละของผู้บริหารเข้าใจ
ปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย  
- ร้อยละของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนำสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละของหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นจัด
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็ก
ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
การจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
- ร้อยละของครู ผู้ปกครอง มี

ความพึงพอใจในหลักสูตรของ

สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนยุวฑูตศึกษา
พัฒนาราชพฤกษ์ที่มีมาตรฐาน
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับขั้นพ้ืนฐาน 
ร้อยละ 100 ระดับ ดีมาก 
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมี
ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
และระดับขั้นพ้ืนฐาน 
ร้อยละ 100 ระดับดีมาก 
3. ครู ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ
ในหลักสูตรของสถานศึกษา ร้อย
ละ 100 ระดับดีมาก 
เชิงคุณภาพ 
 - โรงเรียนมีหลักสูตรการ
สถานศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และสอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร และมีความพึง
พอใจในหลักสูตรของสถานศึกษา 
ร้อยละ 100 ระดับ  
ดีมาก 
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ครูมีการประเมินผลการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน และ
อิงพัฒนาการของผู้เรียน ใช้
เครื่องมือการประเมิน
พัฒนาการที่หลากหลายและ
นำผลการประเมินมาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียนในระดับดี
มาก 

- โครงการประเมิน

คุณภาพผู้เรียน 

 

- ร้อยละของครูใช้เครื่องมือ
การวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลาย 5 
อย่างขึ้นไป 

- ร้อยละของนักเรียนระดับ

ปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

-ร้อยละของนักเรียนระดับขั้น

พ้ืนฐานมีผลการเรียนใน 8 

กลุ่มสาระ 

-ร้อยละของนักเรียนระดับขั้น

พ้ืนฐานผ่านการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

-ร้อยละของนักเรียนระดับขั้น

พ้ืนฐานมีผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่

ในระดับดมีาก 

เชิงปริมาณ  
1. ครูใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย 5 อย่างข้ึนไป ร้อย
ละ 100 ระดับดีมาก 
2. นักเรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 
100 ระดับดีมาก 
3. นักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐานมีผล
การเรียนใน 8 กลุ่มสาระ ร้อยละ 
83.33 ระดับ ดี 
4. นักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐานผ่าน
การประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ร้อยละ 100 ระดับดีมาก 
5. นักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐานมีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ร้อยละ 96.93 ระดับ ดี
มาก 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญาสมวัย เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา ร้อยละ 
96.05 ระดับดีมาก 

นักเรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ
เป็นไปตามวัย มีภาชนะใส่
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ มียา
และอุปกรณ์ในการปฐม
พยาบาลเพียงพอต่อจำนวน

- โครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

 

- ร้อยละของความสำเร็จของ

กิจกรรมในโครงการ 

- ความสำเร็จของกิจกรรมใน
โครงการ ร้อยละ 95 ระดับดีมาก 
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นักเรียนและครูบุคลากร 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร โดยบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  คล่องตัวมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ

ในการบริหารจัดการงาน

งบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลในระดับดีมาก 

- โครงการปรับปรุงและ
พัฒนางานงบประมาณ
การเงิน การบัญชี และพัสดุ 
1. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน

นโยบายและแผนงบประมาณ 

2. กิจกรรมปรับปรุงงานและ

ระบบงานงบประมาณ 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบจัดซื้อ

จัดจ้าง 

 

- ระดับคุณภาพในการพัฒนา

ระบบงานนโยบายและแผน

งบประมาณ 

- ความพึงพอใจในการ

ปรับปรุงงานและระบบงาน

งบประมาณ 

- ความพึงพอใจในการพัฒนา

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

 

เชิงปริมาณ 

- นักเรียน  ครู  บุคลากร  

และผู้ปกครอง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วน มีความพึงพอใจ

ในระดับ ดีมาก 

เชิงคุณภาพ 

- ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ

ในการบริหารจัดการงาน

งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล ร้อยละ 

100 ระดับ ดีมาก 

โรงเรียนมีหลักสูตรการ
สถานศึกษาปฐมวัยที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ และ

- โครงการพัฒนาหลักสูตร 

 

- ร้อยละของครูเข้าใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

เชิงปริมาณ  
1. มีหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย โรงเรียนยุวฑูต
ศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ที่มี
มาตรฐานตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
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ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร และมีความพึง
พอใจในหลักสูตรของ
สถานศึกษาในระดับดีมาก 
 

- ร้อยละของผู้บริหารเข้าใจ
ปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ร้อยละของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาและนำสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละของหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นจัด
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็ก
ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
การจัดการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ 
สถานศึกษา 

ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
ร้อยละ 100 ระดับ ดีมาก 
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมี
ความรู้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัย และระดับ
ขั้นพ้ืนฐาน 
ร้อยละ 100 
3. ครู ผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจในหลักสูตรของสถาน 
ศึกษา ร้อยละ 100 
 

  - ร้อยละของครู ผู้ปกครอง มี

ความพึงพอใจในหลักสูตรของ

สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
 - โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและสอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร และมีความพึงพอใจ
ในหลักสูตรของสถานศึกษา 
ร้อยละ 100 ระดับ ดีมาก 



แผนปฏิบัติการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ปีการศึกษา  2565  21 
 

ครูผู้สอนมีความสามารถ
ค้นหาวิธีการทำงานด้วย
ตนเอง วิเคราะห์ปัญหาและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเอง และสามารถนำ
ผลไปทำวิจัยในชั้นเรียน มี
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
เช่น การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงการเรียนการ
สอน การใช้และผลิตสื่อการ
สอน การวัดและ
ประเมินผล ศรัทธาใน
วิชาชีพของตนและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพอยู่
ในระดับดีมาก 
 

- โครงการนิเทศภายใน 
 

- ร้อยละของครูมีพัฒนาการ
ในทุกด้านดีขึ้น 
- ร้อยละของครูได้รับการ
นิเทศการสอน  
 

เชิงปริมาณ  
1. ครูมีพัฒนาการในทุกด้านดี
ขึ้น ร้อยละ 100 อยู่ในระดับดี
มาก 
2. ครไูด้รับการนิเทศการสอน 
ร้อยละ 98 อยู่ในระดับ ดีมาก  
เชิงคุณภาพ  
- ครูผู้สอนมีความสามารถ
ค้นหาวิธีการทำงานด้วย
ตนเอง วิเคราะห์ปัญหาและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง และสามารถนำผลไป
ทำวิจัยในชั้นเรียน มีทักษะใน
การปฏิบัติงาน เช่น การ
พัฒนาหลักสูตร การปรับปรุง
การเรียนการสอน การใช้และ
ผลิตสื่อการสอน การวัดและ
ประเมินผล ศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ร้อยละ 100 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถปฏิบัติงาน สามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
เป้าหมายการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีความรู้ความสารถ 
ในด้านการจัดทำสื่อการ
เรียนการสอนภาคเรียนละ 
1 ชิ้นงานต่อคน ได้
เหมาะสมกับนักเรียนและ
นักเรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 
ด้านสมวัยอยู่ในระดับดีมาก 

- โครงการพัฒนาและผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 
1. กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน 
2. กิจกรรมผลิตสื่อการเรียน

การสอน 

 

- ร้อยละของนักเรียนมี
หนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน  
- ร้อยละของครูมีสื่อการเรียน
การสอน 
- ร้อยละของนักเรียนมี

พัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัย 

- ร้อยละของครูผลิตสื่อการ
สอน 

 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนมีหนังสือ อุปกรณ์
เครื่องเขียน คนละ 1 ชุด 
2. ร้อยละ 95 ของครูมีสื่อการ
เรียนการสอน 
3. นักเรียนร้อยละ 95 มี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัย 
4. ครูผลิตสื่อการสอนภาค
เรียนละ 1 ชิ้นงานต่อคน 
เชิงคุณภาพ  
- ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
เป้าหมายการจัดการศึกษา มี
ความรู้ความสามารถ ในด้าน
การจัดทำสื่อการเรียนการ
สอนภาคเรียนละ 1 ชิ้นงาน
ต่อคน ได้เหมาะสมกับ
นักเรียนและนักเรียนมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัย 
ร้อยละ 99 อยู่ในระดับ  
ดีมาก 
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ครูนำการวิจัยชั้นเรียนมา

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาไป

ในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่ในระดับ

ดีมาก 

- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
 

- ร้อยละของครูมีการทำ 
วิจัยในชันเรียน  
- ร้อยละของครูเข้าใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์  
- ร้อยละของครูจัดทำแผนการ
จัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
- ร้อยละของครูวิจัย
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา 
- ร้อยละของผู้บริหารส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ  
1. ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียน 
ร้อยละ 90 
2. ครูมีความรู้ความสามารถ
ในการนำปัญหาและอุปสรรค
จากการเรียนการสอนมาแก้ไข 
โดยใช้กระบวน การวิจัยในชั้น
เรียน มาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้ดีขึ้น ร้อยละ 
90 
เชิงคุณภาพ  
- ไม่บรรลุ เนื่องจากอยู่ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 

โรงเรียนมีเป้าหมายที่มุ่งครู
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลพร้อม
ทั้งผู้บริหารมีการส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ ให้
คำแนะนำคำปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวยัเต็ม

- โครงการสนับสนุนสวัสดิการ
และพัฒนาบุคลากร 
1. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
การอบรมศึกษาหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของครูและ
บุคลากร 
2. กิจกรรมสวัสดิการเพื่อครู
และบุคลากร 
3. กิจกรรมส่งเสริมและ
ให้บริการงานวีซ่าครูและ

- ร้อยละของความสำเร็จของ

กิจกรรมในโครงการ 

- ความสำเร็จของกิจกรรมใน
โครงการ ร้อยละ 96 อยู่ใน
ระดบัดีมาก 
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ศักยภาพและเต็มเวลา 
นักเรียนได้เรียนรู ้
ที่จะหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงอุบัติเหตุ มีการบริการ
ในด้านงานวีซ่าที่คล่องตัว  
ครูและบุคลากรมีความพึง
พอใจในสวัสดิการของ
โรงเรียนในระดับดีมาก 

นักเรียนชาวต่างชาติ 
4. กิจกรรมอบรมฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ครูมีการประเมินผลการ
เรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้
ผู้เรียน และอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียน ใช้เครื่องมือการ
ประเมินพัฒนาการที่
หลากหลายและนำผลการ
ประเมินมาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียนใน
ระดับดีมาก 
 
 

- โครงการประเมินคุณภาพ

ผู้เรียน 

 

- ร้อยละของครูใช้เครื่องมือ
การวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแก่ผู้ปกครอง 

- ร้อยละของครูมีปฏิสัมพันธ์ที่

ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 

เชิงปริมาณ  
1. ครูใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลาย 5 อย่างขึ้น
ไป ร้อยละ 100 ระดับดีมาก 
2. นักเรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 
100 ระดับดีมาก 
3. นักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐานมี
ผลการเรียนใน 8 กลุ่มสาระ 
ร้อยละ 83.33 ระดับ ดี 
4. นักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐาน
ผ่านการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 100 
ระดับดีมาก 
5. นักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐานมี
ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ร้อยละ 96.93 
ระดับดีมาก 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
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สติปัญญาสมวัย เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

ครูผู้สอนมีความสามารถ
ค้นหาวิธีการทำงานด้วย
ตนเอง วิเคราะห์ปัญหาและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเอง และสามารถนำ
ผลไปทำวิจัยในชั้นเรียน มี
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
เช่น การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงการเรียนการ
สอน การใช้และผลิตสื่อการ
สอน การวัดและ
ประเมินผล ศรัทธาใน
วิชาชีพของตนและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพอยู่
ในระดับดีมาก 
 

 

- โครงการนิเทศภายใน 
 

- ร้อยละของครูมีพัฒนาการ
ในทุกด้านดีขึ้น 
- ร้อยละของครูได้รับการ
นิเทศการสอน  
 

เชิงปริมาณ  
1. ครูมีพัฒนาการในทุกด้านดี
ขึ้น ร้อยละ 100 อยู่ในระดับดี
มาก 
2. ครูได้รับการนิเทศการสอน 
ร้อยละ 98 อยู่ในระดับ ดีมาก  
เชิงคุณภาพ  
- ครูผู้สอนมีความสามารถ
ค้นหาวิธีการทำงานด้วย
ตนเอง วิเคราะห์ปัญหาและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง และสามารถนำผลไป
ทำวิจัยในชั้นเรียน มีทักษะใน
การปฏิบัติงาน เช่น การ
พัฒนาหลักสูตร การปรับปรุง
การเรียนการสอน การใช้และ
ผลิตสื่อการสอน การวัดและ
ประเมินผล ศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ร้อยละ 100 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
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กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร มุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

มีคอมพิวเตอร์และสื่อ ICT 

ที่อำนวยความสะดวกใน

การพัฒนาเด็กอย่างรอบ

ด้าน ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่

เหมาะสม สอดคล้องกับ

พัฒนาการของเด็ก และ

สามารถจัดทำสื่อสารนิทัศน์ 

เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา

เด็ก อีกท้ังยังมีการจัดระบบ

ข้อมูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหาร

จัดการ 

 

 

 

- โครงการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนและการบริหาร 

1. กิจกรรมจัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

- ร้อยละของจำนวน

คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความ

ต้องการของนักเรียน 

- ร้อยละของความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เชิงปริมาณ 
1. จำนวนคอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน 1 เครื่องต่อ 1  คน  
2. ร้อยละ 95  ของ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับดีมาก 
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
ราชพฤกษ์ มีคอมพิวเตอร์และ
สื่อ ICT ที่อำนวยความสะดวก
ในการพัฒนาเด็กอย่างรอบ
ด้าน ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก และ
สามารถจัดทำสื่อสารนิทัศน์ 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก อีกท้ังยังมีการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ ร้อยละ 100 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
เป้าหมายการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีความรู้ความสารถ 

- โครงการพัฒนาและผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 
1. กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียน

- ร้อยละของนักเรียนมี
หนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน  
- ร้อยละของครูมีสื่อการเรียน

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนมีหนังสือ อุปกรณ์
เครื่องเขียน คนละ 1 ชุด 
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ในด้านการจัดทำสื่อการ
เรียนการสอนภาคเรียนละ 
1 ชิ้นงานต่อคน ได้
เหมาะสมกับนักเรียนและ 
นักเรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 
ด้านสมวัยอยู่ในระดับดีมาก 

การสอน 
2. กิจกรรมผลิตสื่อการเรียน

การสอน 

 

การสอน 
- ร้อยละของนักเรียนมี

พัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัย 

- ร้อยละของครูผลิตสื่อการ 

สอน 

2. ร้อยละ 95 ของครูมีสื่อการ
เรียนการสอน 
3. นักเรียนร้อยละ 95 มี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัย 
4. ครูผลิตสื่อการสอนภาค
เรียนละ 1 ชิ้นงานต่อคน 
เชิงคุณภาพ  
- ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
เป้าหมายการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีความรู้
ความสามารถ ในด้านการ
จัดทำสื่อการเรียนการสอน
ภาคเรียนละ 1 ชิ้นงานต่อคน 
ได้เหมาะสมกับนักเรียนและ
นักเรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 
ด้านสมวัย ร้อยละ 100 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

ครูนำการวิจัยชั้นเรียนมา

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาไป

ในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่ในระดับ

ดีมาก 

- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
 

- ร้อยละของครูมีการทำ 
วิจัยในชันเรียน  
- ร้อยละของครูเข้าใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์  
- ร้อยละของครูจัดทำแผนการ
จัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

เชิงปริมาณ  
1. ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียน 
ร้อยละ 90  
2. ครูมีความรู้ความสามารถ
ในการนำปัญหาและอุปสรรค
จากการเรียนการสอนมาแก้ไข 
โดยใช้กระบวน การวิจัยในชั้น
เรียน มาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้ดีขึ้น ร้อยละ 
90 
เชิงคุณภาพ  
- ไม่บรรลุ เนื่องจากอยู่ใน
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สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
- ร้อยละของครูวิจัย
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา 
-ร้อยละของผู้บริหารส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ให้มปีระสิทธิภาพ 

สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 

นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์
และจิตใจเป็นไปตามวัย มี
ภาชนะใส่อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ มียาและ
อุปกรณ์ในการปฐม
พยาบาลเพียงพอต่อจำนวน
นักเรียนและครูบุคลากรใน
ระดับดีมาก 

- โครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

 

- ร้อยละของความสำเร็จของ

กิจกรรมในโครงการ 

- ความสำเร็จของกิจกรรมใน
โครงการ ร้อยละ 95 อยู่ใน
ระดับดีมาก 

นักเรียนมีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 

สังคม สติปัญญาสมวัย 

ผู้บริหาร ครู นักเรียนและ

ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่

ดีต่อกันในระดับดีมาก 

- โครงการกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

1. กิจกรรมวันไหว้ครู 
2. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
3. กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
4. กิจกรรมวันแม่ 
5. กิจกรรมวันฮาโลวีน 
7. กิจกรรมวันลอยกระทง 
8. กิจกรรมวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ (วันพ่อ) 
9. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
10. กิจกรรมวันเด็ก 

- ร้อยละของความสำเร็จของ

กิจกรรมในโครงการ 

- ความสำเร็จของกิจกรรมใน

โครงการ ร้อยละ 95 อยู่ใน

ระดับดีมาก 
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11. กิจกรรมกีฬาสี 
12. กิจกรรมบัณฑิตน้อย 

นักเรียนมีพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย, อารมณ์ 

จิตใจ และ สติปัญญา 4 

ด้านสมวัย มีความโดดเด่น

ในด้านภาษาอังกฤษ 

- ภาษาดีมีความสุข  
1. กิจกรรม ภาคฤดูร้อน 
(Summer School English 
Camp) 
2. กิจกรรม กลางภาค (Mid 
term) 
3. กิจกรรม One day one 
word 

4. กิจกรรม รักการอ่าน 

- ร้อยละของความสำเร็จของ

กิจกรรมในโครงการ 

- นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย, อารมณ์ 
จิตใจ และ สติปัญญา 4 ด้าน
สมวัย มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 95
ระดับดีมาก มีความโดดเด่น
ในด้านภาษาอังกฤษตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 

นักเรียนมีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญาสมวัย มี

โครงงานที่เกิดจากการคิด

วิเคราะห์และการเลือกหัว

เรื่องท่ีสนใจด้วยตัวเองใน

ระดับดีมาก 

- โครงการ พัฒนาทักษะการคิด 

(โครงงาน) 

1.กิจกรรมโครงงานชั้นพรีสคูล 
2.กิจกรรมโครงงานชั้นอนุบาล 1  
3.กิจกรรมโครงงานชั้นอนุบาล 2 
4. กิจกรรมโครงงานชั้นอนุบาล 3 

5. กิจกรรมโครงการชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

 

- ร้อยละของนักเรียนมี
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมสติปัญญาตาม
ค่าเป้าหมาย 
- ร้อยละของนักเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ 
- ร้อยละของนักเรียนมี
โครงงานที่เกิดจากการคิดด้วย
ตัวเอง 

- นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญาตามค่าเป้าหมายอยู่
ในระดับดีมาก 
- นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก 
นักเรียนมีโครงงานที่เกิดจาก
การคิดด้วยตัวเอง ร้อยละ 
96.66 อยู่ในระดับ ดี 
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กลยุทธ์ที่ 5 มุ่งเน้น และพัฒนาทักษะความสามารถในการคิด และการใช้เทคโนโลยี 

เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

นักเรียนมีน้ำหนักและ

ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน ได้รับการทำ

ประกันอุบัติเหตุ มีชุด

นักเรียน ชุดเครื่องนอนและ

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

ในการจัดกิจกรรมใน

โครงการอยู่ในระดับร้อยละ 

95 

- โครงการส่งเสริมสนับสนุน

สวัสดิการนักเรียน 

1. กิจกรรมสวัสดิการอาหาร

กลางวันและอาหารว่าง

สำหรับนักเรียน 

2. กิจกรรมสวัสดิการประกัน

อุบัติเหตุ 

3. กิจกรรมสวัสดิการชุด

เครื่องนอนและชุดนักเรียน 

4. กิจกรรมร่วมกลุ่มชมรม

โรงเรียนเอกชน 

 

- ร้อยละของนักเรียนมี

น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

- ร้อยละของนักเรียนได้รับ

การทำประกันอุบัติเหตุ 

- ร้อยละของนักเรียนที่มา

สมัครเรียนสั่งซื้อชุดนักเรียน 

- ร้อยละของนักเรียนที่มา

สมัครเรียนใหม่สั่งซื้อชุดเครื่อง

นอน 

- ร้อยละของผู้รับบริการมี

ความพึงพอใจในการ

ให้บริการในโครงการ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 95 มี
น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
2. นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับ
การทำประกันอุบัติเหตุ 
3. นักเรียนที่มาสมัครเรียน
ร้อยละ 95 สั่งซื้อชุดนักเรียน 
4. นักเรียนที่มาสมัครเรียน
ใหม่ร้อยละ 95 สั่งซื้อชุด
เครื่องนอน 
เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนมีน้ำหนักและ
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ได้รับการทำ
ประกันอุบัติเหตุ มีชุดนักเรียน 
ชุดเครื่องนอนและผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมในโครงการ ร้อยละ 
100 ระดับ ดีมาก 
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ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
เป้าหมายการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีความรู้ความสารถ 
ในด้านการจัดทำสื่อการ
เรียนการสอนภาคเรียนละ 
1 ชิ้นงานต่อคน ได้
เหมาะสมกับนักเรียนและ
นักเรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 
ด้านสมวัยอยู่ในระดับดีมาก 

- โครงการพัฒนาและผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 
1. กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน 
2. กิจกรรมผลิตสื่อการเรียน

การสอน 

 

- ร้อยละของนักเรียนมี
หนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน  
- ร้อยละของครูมีสื่อการเรียน
การสอน 
- ร้อยละของนักเรียนมี

พัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัย 

- ร้อยละของครูผลิตสื่อการ
สอน 

 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนมีหนังสือ อุปกรณ์
เครื่องเขียน คนละ 1 ชุด 
2. ร้อยละ 95 ของครูมีสื่อการ
เรียนการสอน 
3. นักเรียนร้อยละ 95 มี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัย 
4. ครูผลิตสื่อการสอนภาค
เรียนละ 1 ชิ้นงานต่อคน 

   เชิงคุณภาพ  
- ครูมีความรู้ ความเข้าใจ

เป้าหมายการจัดการศึกษา

ปฐมวัย ประถมศึกษา มี

ความรู้ความสารถ ในด้านการ

จัดทำสื่อการเรียนการสอน

ภาคเรียนละ 1 ชิ้นงานต่อคน 

ได้เหมาะสมกับนักเรียน ร้อย

ละ 95 อยู่ในระดับ ดีมาก 

นักเรียนมีพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย, อารมณ์ 

จิตใจ และ สติปัญญา 4 

ด้านสมวัย มีความโดดเด่น

ในด้านภาษาอังกฤษ 

- ภาษาดีมีความสุข  
1. กิจกรรม ภาคฤดูร้อน 
(Summer School English 
Camp) 
2. กิจกรรม กลางภาค (Mid 
term) 
3. กิจกรรม One day one 
word 

4. กิจกรรม รักการอ่าน 

- ร้อยละของความสำเร็จของ

กิจกรรมในโครงการ 

- นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย, อารมณ์ 
จิตใจ และ สติปัญญา 4 ด้าน
สมวัย มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 95
ระดับดีมาก มีความโดดเด่น
ในด้านภาษาอังกฤษตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 
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นักเรียนมีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญาสมวัย มี

โครงงานที่เกิดจากการคิด

วิเคราะห์และการเลือกหัว

เรื่องท่ีสนใจด้วยตัวเองใน

ระดับดีมาก 

- โครงการ พัฒนาทักษะการคิด 
(โครงงาน) 
1.กิจกรรมโครงงานชั้นพรีสคูล 
2.กิจกรรมโครงงานชั้นอนุบาล 1  
3 กิจกรรมโครงงานชัน้อนุบาล 2 
 4.กิจกรรมโครงงานชั้นอนุบาล 3 
 5. กิจกรรมโครงการชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

- ร้อยละของนักเรียนมี
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมสติปัญญาตาม
ค่าเป้าหมาย 
- ร้อยละของนักเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ 
- ร้อยละของนักเรียนมี
โครงงานที่เกิดจากการคิดด้วย
ตัวเอง 

- นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญาตามค่าเป้าหมาย 
- นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก 
นักเรียนมีโครงงานที่เกิดจาก
การคิดด้วยตัวเอง ร้อยละ 
96.66 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

 

กลยุทธ์ที ่6 ปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และทักษะการ

ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

นักเรียนมีพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย, อารมณ์ 

จิตใจ และ สติปัญญา 4 

ด้านสมวัย มีความโดดเด่น

ในด้านภาษาอังกฤษ 

- ภาษาดีมีความสุข  
1. กิจกรรม ภาคฤดูร้อน 
(Summer School English 
Camp) 
2. กิจกรรม กลางภาค (Mid 
term) 
3. กิจกรรม One day one 
word 

4. กิจกรรม รักการอ่าน 

 

- ร้อยละของความสำเร็จของ

กิจกรรมในโครงการ 

- นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย, อารมณ์ 
จิตใจ และ สติปัญญา 4 ด้าน
สมวัย มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 95
ระดับดีมาก มีความโดดเด่น
ในด้านภาษาอังกฤษตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 



แผนปฏิบัติการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ปีการศึกษา  2565  33 
 

นักเรียนมีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 

สังคม สติปัญญาสมวัย 

ผู้บริหาร ครู นักเรียนและ

ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่

ดีต่อกันในระดับดีมาก 

- โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน 

1. กิจกรรมวันไหว้ครู  
2. กิจกรรมวันสุนทรภู่  
3. กิจกรรมวันสำคัญ  
4. กิจกรรมวันแม่ 
5. กิจกรรมวันฮาโลวีน 
7. กิจกรรมวันลอยกระทง 
8. กิจกรรมวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ (วันพ่อ) 
9. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
10. กิจกรรมวันเด็ก 
11. กิจกรรมกีฬาสี 
12. กิจกรรมบัณฑิตน้อย 

- ร้อยละของความสำเร็จของ

กิจกรรมในโครงการ 

- ความสำเร็จของกิจกรรมใน

โครงการ ร้อยละ 95 อยู่ใน

ระดับดีมาก  ในบางกิจกรรม

ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่

กำหนด เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-

19 

 

นักเรียนมีพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย อารมณ์

และจิตใจเป็นไปตามวัย มี

ภาชนะใส่อาหารที่ถูก

สุขลักษณะ มียาและ

อุปกรณ์ในการปฐม

พยาบาลเพียงพอต่อจำนวน

นักเรียนและครูบุคลากรใน

ระดับดีมาก 

- โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
1. กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ 

2. กิจกรรมโภชนาการ 

3. กิจกรรมหน้าเสาธง 

 

- ร้อยละของความสำเร็จของ

กิจกรรมในโครงการ 

- ความสำเร็จของกิจกรรมใน

โครงการ ร้อยละ 96 อยู่ใน

ระดับ ดี  ในบางกิจกรรมไม่

บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโควิด-19 

 

นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาที่ดีเหมาะสม
กับวัยและส่งเสริมให้
นักเรียนนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียงตามแนว

- โครงการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
 

- ร้อยละของความสำเร็จของ

กิจกรรมในโครงการ 

- นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ ร้อยละ 95 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ “อยู่อย่าง



แผนปฏิบัติการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ปีการศึกษา  2565  34 
 

พระราชดำริมาเป็นหลักใน
การนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันในระดับดี
มาก 

พอเพียง” ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

7. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (รอบปีท่ีผ่านมา) 

 ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับคุณภาพ 

กำลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอด

เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดแูลความ

ปลอดภัยของตนเองได ้
  

   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์

ได ้
  

   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคดิพื้นฐานและ
แสวงหาความรูไ้ด ้

     

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน      
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์      
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภยั และ
เพียงพอ 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ ์

     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม      
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ      
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกดา้นอย่างสมดลุ
เต็มศักยภาพ 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรยีนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

     

 

ระดับขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับคุณภาพ 

กำลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอด

เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน      

1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดคำนวณ 

 
    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

 
    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 

   
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา      

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.6 มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ      

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดตีามทีส่ถานศึกษา

กำหนด 

 
    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 

  
   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม      
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา     
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

  
   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  
   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

  
   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรยีนรู ้

  
   

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  
   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

  
   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก      
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

  
   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
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ส่วนที ่2 
กรอบแนวคิดและทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
รับผิดชอบจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง รวมทั้งมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา (SBM) จึงกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการจัดการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2565 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปีการศึกษา 2564-2566  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    

มุ่งบริหารแบบมีส่วนร่วม มุ่งผลครู บุคลากรคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาและประกันคุณภาพ   พัฒนาให้ผู้เรียนมี

ความรู้และมีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  มีทักษะชีวิต เป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม    เป็นคนดีของสังคม มีความสามารถในการคิด และใช้เทคโนโลยี มีพลานามัยที่สมบูรณ์ และ

สามารถดำรงชีวิต ได้อย่างมีความสุข   

ปรัชญา 

 ปรัชญาของโรงเรียน คือ Building Skills for life 

พันธกิจ 

 1. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
 4. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษามีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 5. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และใช้เทคโนโลยี 
 6.จัดการศึกษาที่ปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์และสามารถดำรงชีวิตได้อย่าง
มีความสุข 
เป้าหมาย (Goal) 
 1. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมคุณภาพผู้เรียนอย่างครบครัน 

 2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
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 3. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรการเรียน  การสอนในรูปแบบสองภาษา 

 4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 

 5. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6. ผู้บริหารมีภาวะและความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

 7. สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 

ครบวงจร 

 8. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎของกระทรวง 

 9. ครูและบุคคลทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบมีครูเพียงพอและพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

 10. ครูและบุคคลทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 11. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

 12. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

 13. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพใน
ชีวิตประจำวัน 
 14. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะชีวิตและอาชีพ 

 15. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  

คิดไตร่ตรอง 

 16. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 17. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  

 18. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

 19. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 20. ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยยึดหลักคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าประสงค์ 
 1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 2. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 

 4. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี 

 5. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และใช้เทคโนโลยี 

 6. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์และสามารถดำรงชีวิตได้  

 

ยุทธศาสตร์ 

 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ 

4. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษามีทักษะ
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 

 5. พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และใช้เทคโนโลยี 
 6. ปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์และสามารถดำรงชีวิตได้ อย่างมีความสุข 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

คำขวัญ 

 คำขวัญของโรงเรียน คือ ภาษาล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย 

อัตลักษณ์ 

 ดีเลิศด้านภาษา พัฒนาทักษะชีวิต  

เอกลักษณ์ 

 ดีเลิศด้านภาษา  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

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

กลยุทธ์ (Strategies) 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบสองภาษา จัดสภาพแวดล้อม  แหล่ง

เรียนรู้เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือกันระหว่างบ้าน ชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ 

องค์กรภาครัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาสู่มาตรฐาน ในรูปแบบสองภาษาและส่งเสริม 

  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กลยุทธ์ที่ 1.2  ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก 

  และการบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 1.3  สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับ 

   ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร โดยบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม คล่องตัวมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงรูปแบบการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมเน้นความร่วมมือ 

  ในการกำหนดทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพ ให้ทุกฝ่ายรับรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู ส่งเสริมให้บุคลากรที่เก่ียวข้องได้รับ 

  การพัฒนาความรู้ในงานที่รับผิดชอบ เน้นการทำงานต่อเนื่อง มี 

  ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายใน  

  สถานศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถปฏิบัติงาน สามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให้ทันเหตุการณ์โดยใช้ 

  เทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร มุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน     

การสื่อสาร มีทักษะชีวิต อยู่ได้อย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารสองภาษา 

กลยุทธ์ที่ 4.3  พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5 มุ่งเน้น และพัฒนาทักษะความสามารถในการคิด และการใช้เทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด  

  สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการใช้ระบบ ICT และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ให้ 

  ครอบคลุมบุคลากรและนักเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 6 ปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และทักษะการ

ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมให้ครูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 6.3 เสริมสร้างและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้าน 

  ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

กลยุทธ์ที่ 6.4 มุ่งเน้นผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยยึดหลักคุณธรรมตามหลัก 

  เศรษฐกิจพอเพียง 
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 ส่วนที่ 3  
รายละเอียดงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 และโครงการ 

 
3.1 แผนงานและโครงการตามแผนกลยุทธ์สรุปงบหน้าโครงการตามกลยุทธ์  
 

กลยุทธ์ที่ กระบวนการทำงาน โครงการตามกลยุทธ์ งบประมาณ/บาท 
กลยุทธ์ที่ 1. 
พัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้ 
ในรูปแบบสองภาษา 
จัดสภาพแวดล้อม  
แหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้โดยได้รับ
ความร่วมมือกัน
ระหว่างบ้าน ชุมชน 
องค์กรศาสนา 
สถาบันทางวิชาการ 
องค์กรภาครัฐและ
เอกชน 
 

1.1. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยยึดหลัก
คุณธรรมนำความรู้ ตามหลัก
เศรษฐกจิพอเพียง 
1.2. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
โดยเน้นกระบวนการ
ประชาธิปไตยและความเป็น
ชาติไทย 
1.3. พัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น 
1.4 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1.5 ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ชุมชน หน่วยงาน
ต่าง ๆ พัฒนาในด้านการจัด
การศึกษา 
1.6 ระดมทรัพยากรเข้ามา
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ 
 
 
 
 

- โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมสนับสนุน
สวัสดิการนักเรียน 
- โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริหาร 
- โครงการจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน 
- โครงการกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร 
- โครงการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน 
- โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

725,000 
 
 

3,953,000 
 

1,417,000 
 

110,000 
 
 
 

590,000 
 
 

437,500 
 

10,000 
25,000 

 
10,000 
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กลยุทธ์ที่ กระบวนการทำงาน โครงการตามกลยุทธ์ งบประมาณ/บาท 
กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนาระบบบริหาร 
โดยบริหารจัด
การศึกษาแบบ 
มีส่วนร่วมคล่องตัวมี
ประสิทธิภาพ 

2.1. ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน การบริการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างกว้างขวางโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา 
2.2. เร่งรัดพัฒนาสื่อและ
รูปแบบการประชาสัมพันธ์การ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2.3. เพิ่มอัตราการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและ
ประถมศึกษา 
2.3. ส่งเสริมการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ 
2.4. พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

- โครงการปรับปรุงและ
พัฒนางานงบประมาณ
การเงิน การบัญชี และพัสดุ 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร 
- โครงการนิเทศภายใน 
- โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
 

20,000 
 
 

10,000 
500 

10,000 

กลยุทธ์ที ่3 
ส่งเสริมศักยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา มี
ความสามารถ
ปฏิบัติงาน  สามารถ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้ และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 

3.1 สนับสนุนวิจัยในชั้นเรียน
ของครูเพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
3.2 ผลิตและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนโดยความร่วมมือ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.3. พัฒนาครูและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
3.4 สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่
บุคลากรในโรงเรียนอย่างถ่ัวถึง 
 
 
 

- โครงการพัฒนาและผลิต
สื่อการเรียนการสอน 
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
- โครงการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน 
- โครงการนิเทศภายใน 
- โครงการสนับสนุน
สวัสดิการและพัฒนา
บุคลากร 

1,850,000 
 

5,000 
25,000 

 
2,000 

1,444,000 
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กลยุทธ์ที่ กระบวนการทำงาน โครงการตามกลยุทธ์ งบประมาณ/บาท 
กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาผู้เรียนมี
ความรู้ตามหลักสูตร
มุ่งเน้นทักษะการใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใน   
การสื่อสาร 

4.1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
โดยเน้นทักษะการสื่อสารโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

- โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริหาร 
- โครงการพัฒนาและผลิต
สื่อการเรียนการสอน 
- โครงการกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
- ภาษาดีมีความสุข  
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
- โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการ พัฒนาทักษะการ
คิด (โครงงาน) 

110,000 
 
 
 

1,850,000 
 

437,500 
 

76,000 
5,000 
10,000 

 
20,000 

กลยุทธ์ที่ 5  
มุ่งเน้น และพัฒนา
ทักษะความสามารถ
ในการคิด และการใช้
เทคโนโลยี 

4.1.พัฒนาการใช้ ICT และการ
สื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการ
ให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ 
4.2. พัฒนาการใช้ ICT และการ
สื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ให้
ครอบคลุมบุคลากรและนักเรียน 
4.3 ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

- โครงการส่งเสริมสนับสนุน
สวัสดิการนักเรียน 
- โครงการพัฒนาและผลิต
สื่อการเรียนการสอน 
- ภาษาดีมีความสุข 
- โครงการ พัฒนาทักษะการ
คิด (โครงงาน)  

3,953,000 
 

1,850,000 
 

76,000 
20,000 

กลยุทธ์ที่ 6  
ปลูกฝังผู้เรียน มี
คุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง และทักษะ
การดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.1 ปลูกฝังผู้เรียน โดยยึดหลัก
คุณธรรมนำความรู้ การอยู่
รวมกันอย่างสันติสุข ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
โดยเน้นการพัฒนาการด้าน
ร่างกายอารมณ์ สังคม
สติปัญญาตามวัย 
 

- โครงการกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
- ภาษาดีมีความสุข 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
- โครงการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว 
พระราชดำริ 
 

437,500 
 

76,000 
60,500 
10,000 
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รายละเอียดแผนงาน /โครงการ และประมาณการงบประมาณปีงบประมาณ 2565 

 ( ใช้ 1 พฤษภาคม  2565 - 30 เมษายน 2566 ) 
ได้รับจัดสรร 300 คน 52,421,083 บาท 

ที ่ รายการงบประมาณ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
  

งบบุคลากร       
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 

 
    

- เงินเดือนครูและบุคลากร 15,980,400     

- เงินเดือนครูต่างชาติ 4,540,000  
  

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
   

- ค่าจ้างชั่วคราว 5,000,000  
  

รวมงบบุคลากร 25,520,400  
  

2 งบดำเนินการ 
   

 
2.1 ค่าตอบแทน 

   

 
- ค่าสอนพิเศษ – คลับจีน 10,000 

  

 
- ค่าสอนพิเศษ – คลับว่ายน้ำ 10,000 

  

 
- ค่าสอนพิเศษ – คลับกีฬา 10,000 

  

 
- ค่าสอนพิเศษ – คลับPrivate 45,000 

  

 
- ค่าสอนพิเศษ – ซ่อมเสริม 10,000 

  

 
- ค่าบริการวิชาชีพ – สำนักงานบัญชี 150,000 

  

 
2.2 ค่าใช้สอย 

   

 
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 293,760 

  

 
- ค่าตลับหมึก / ค่าถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ 60,000 

  

 
- ค่ารับรอง 20,000 

  

 
- ค่ากระดาษA4 48,000 

  

 
2.3 ค่าวัสดุ และ อุปกรณ์ 

   

 
- ค่าวัสดุสำนักงาน *สมุดลานนา 80,000  

  

 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์แม่บ้าน  

  

 
         - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง    120,000  
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- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด    50,000  
  

  
  
  
  

2.4   สาธารณูปโภค 
 

    

          - ค่าน้ำ 120,000     

          - ค่าไฟฟ้า 900,000 
 

  

          - ค่าโทรศัพท์ 053-336840 4,000 
 

  

- ค่าโทรศัพท์ 081-7168917,062-929949 13,000 
  

- ค่าอินเทอร์เน็ต3BB 312,000 
  

- ค่าไปรษณีย์ 500 
  

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ 5,000 
  

- ค่าขยะ 4,800 
  

รวมงบดำเนินงาน 2,266,060  
  

3 

งบหมวดบริหารทั่วไป 
  

  

- ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53  420,000 
 

  

- ภาษีป้าย 350,000 
 

  

- ภาษีโรงเรือน 100,000 
 

  

- ค่าซักผ้า 20,000 
  

รวมงบหมวดบริหารทั่วไป 890,000 
  

รวมงบบริหารทั่วไป (งบที่ 1 - 3 ) 28,676,460 
 

  

4 งบลงทุน 50,000,000   

5 งบสำหรับกันไว้ฉุกเฉิน 12,950,123   

 6 งบดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ 10,794,500 
 

  
 

- โครงการปรับปรุงและพัฒนางานงบประมาณการเงิน การ
บัญชี และพัสดุ 

20,000  
 

  

 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

725,000  
 

  

  
  
  
  
  

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการนักเรียน 3,953,000  
 

  

- โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 1,417,000  
 

  

- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนและการบริหาร 

110,000  
 

  

- โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 590,000 
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- โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน 1,850,000  
 

  

- โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 437,500  
 

  

- โครงการภาษาดีมีความสุข  76,000  
 

  

- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 5,000 
 

  

- โครงการพัฒนาหลักสูตร 10,000 
 

  

- โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน 25,000 
 

  

- โครงการส่งเสริมสุขภาพ 60,500 
 

  

- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 10,000  
 

  

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 21,000 
  

- โครงการนิเทศภายใน 500 
 

  

- โครงการ พัฒนาทักษะการคิด (โครงงาน) 20,000 
 

  

- โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 10,000 
  

- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 10,000   

- โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ   120,000    

 - โครงการสนับสนุนสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร   1,444,000    
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รายละเอียดงบประมาณในแผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/แผนงาน 
งบ 

ประมาณ 
ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

1 

โครงการปรับปรุงและพัฒนางานงบประมาณการเงินการ
บัญชีและพัสดุ 

20,000 
งบประมาณ

การเงิน 

 

 - พัฒนาระบบงานนโยบายและแผนงานงบประมาณ 10,000 
 - ปรับปรุงงานและระบบงานงบประมาณ 9,000 
 - พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง 1,000 

2 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอก
โรงเรียน 

725,000 

บริหารทั่วไป 

 

 - ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 400,000 
- เครื่องกรอกอากาศ 225,000 
 - ดูแลสระว่ายน้ำ 100,000 

3 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการนักเรียน 3,953,000 

บริหารทั่วไป 

 
กิจกรรมสวัสดิการอาหารกลางวัน และอาหารว่างสำหรับ
นักเรียน 

2,568,000 

กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 160,000 
กิจกรรมจัดสรรชุดเครื่องนอน และชุดนักเรียน 1,225,000 

4 

โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 1,417,000 

บริหารทั่วไป 

 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 1,352,000 
 - เช่าพ้ืนที่โฆษณา 700,000 
 - ป้ายโฆษณา 200,000 
 - ใบปลิว 50,000 
 - ออกบูทประชาสัมพันธ์โรงเรียน 400,000 
 - ค่าบริการเช่า Hosting+Domain บนเว็บไซต์ 2,000 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 30,000 
กิจกรรมร่วมกลุ่มชมรมโรงเรียนเอกชน 5,000 
กิจกรรมแนะแนว 30,000 

5 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหาร 

110,000 

บริหารทั่วไป 

 

กิจกรรมจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

80,000 

กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม เทคโนโลยีสารสนเทศ  30,000 
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6 

โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยของเด็กอย่างรอบด้าน 

590,000 

บริหารทั่วไป 

 

 - ค่ายานพาหนะ 340,000 
 - ค่าน้ำมัน 150,000 
 - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 100,000 

7 

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน 1,850,000 

วิชาการ 

 
กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 1,830,000 
 - จัดซื้อหนังสือ 1,500,000 
 - จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน 50,000 
 - จัดซื้อสื่อเสริมพัฒนาการและอุปกรณ์การสอน 200,000 
 - จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งอาคารสถานที่ 80,000 
กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 20,000 

8 

โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 437,500 

วิชาการ 

 
 - กิจกรรมโฮมรูม 500 
 - กิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ 15,000 
 - กิจกรรมทัศนศึกษา 50,000 
 - กิจกรรมวันไหว้ครู 5,000 
 - กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรม (วันสุนทรภู่) 10,000 
 - กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
(เข้าพรรษา อาสาฬหบูชา) 

5,000 

 - กิจกรรมอุ่นรักจากแม่ 15,000 
 - กิจกรรม Halloween 15,000 
 - กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 6,000 
 - กิจกรรมวันดินโลก 3,000 
 - กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ (รัชกาลที่ 10) 3,000 
 - กิจกรรมวันคริสต์มาส 100,000 
 - กิจกรรมวันเด็ก 30,000 
 - กิจกรรมกีฬาสี ระดับปฐมวัย 30,000 
- กิจกรรมกีฬาสี  ระดับประถมศึกษา 40,000 
 - กิจกรรมลูกเสือ 30,000 
 - กิจกรรมมอบใบประกาศจบการศึกษานักเรียนชั้น
อนุบาล 3   

80,000 
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9 

โครงการภาษาดีมีความสุข 76,000 

วิชาการ 

 
กิจกรรมภาคฤดูร้อน (Summer School) 40,000 
กิจกรรมกลางภาค (Mid Term Break) 30,000 
กิจกรรมภาษาพาเพลินอาทิตย์ละคำ (Thai/English)  1,000 
กิจกรรมรักการอ่าน 5,000 

10 โครงการวิจัยในชั้นเรียน 5,000 วิชาการ  
11 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 10,000 วิชาการ  
12 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน 25,000 วิชาการ  

13 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 60,500 

วิชาการ 

 
กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ 20,000 
กิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 10,000 
กิจกรรมโภชนาการ 30,000 
กิจกรรมนันทนาการหน้าเสาธง 500 

14 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 10,000 วิชาการ  

15 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 21,000 

วิชาการ 

 
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ 3,000 
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3,000 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10,000 
สัปดาห์ภาษาอังกฤษ 5,000 

16 โครงการนิเทศภายใน 500 วิชาการ  
17 โครงการพัฒนาทักษะการคิด (โครงงาน) 20,000 วิชาการ  
18 โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 10,000 วิชาการ  

19 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 10,000 
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

 
 - กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องประกันคุณภาพ 5,000 
 - อบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 1,000 
 - กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ 4,000 

20 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ(life Skills) 120,000 วิชาการ  

21 

โครงการสนับสนุนสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร 1,444,000 

ทรัพยากร
บุคคล 

 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาหาความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร 

3,000 

 - ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาหาความรู้ 3,000 
กิจกรรมสวัสดิการเพื่อครูและบุคลากร 1,381,000 
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 - สวัสดิการปีใหม่ 10,000 
 - กองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากร 20,000 
 - ประกันสังคม 960,000 
 - กองทุนสงเคราะห์ ครู และบุคลาการทางการศึกษา 300,000 
 - สนับสนุนการจัดทำงาน SAR   1,000 
- กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   30,000 
กิจกรรมอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000 
กิจกรรมส่งเสริมและให้บริการงานวีซ่าครูและนักเรียน
ชาวต่างชาติ 

50,000 

รวมงบบริหารงานโครงการ 10,794,500   
 
หมายเหตุ : งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกโครงการ 
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1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนางานงบประมาณการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
  1. กิจกรรมพัฒนาระบบงานนโยบายและแผนงานงบประมาณ 
  2. กิจกรรมปรับปรุงงานและระบบงานงบประมาณ 
  3. กิจกรรม พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร      

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร โดยบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม คล่องตัวมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงรูปแบบการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมเน้นความร่วมมือ 
  ในการกำหนดทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพ ให้ทุกฝ่ายรับรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู ส่งเสริมให้บุคลากรที่เก่ียวข้องได้รับ 
  การพัฒนาความรู้ในงานที่รับผิดชอบ เน้นการทำงานต่อเนื่อง มี 
  ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายใน  
  สถานศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับปฐมวัย  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
แผนงาน งบประมาณการเงิน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัตนาภรณ์ เรือนแก้ว 
   นางสาวรสสุคนธ์ ฮึกหาญ 
   นางสาววิจิตตรา มะโนวรรณา 
    นายณัฐจักร์  สุริน 

หลักการและเหตุผล 

 การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ มีการบริหารจัดการโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน  โครงสร้างการบริหารประกอบด้วยงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป งาน
บุคคล และงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สนองนโยบายการจัดการศึกษาของ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของโรงเรียนนั้น มีงาน
งบประมาณ เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญที่จะช่วยให้ภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ตลอดจน การบริหารจัดการงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จะเป็นเครื่องมือในการ 
ช่วยขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  สามารถดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย 
รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อันจะส่งผลให้มาตรฐานด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหารและการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ งานงบประมาณจึงได้จัดทำโครงการการ
พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณข้ึน 

 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การบริหารงานงบประมาณการเงิน การบัญชีและพัสดุเป็นไปตามหลักการและระเบียบ 

 ของทางโรงเรียน   

 2. เพ่ือให้การบริหารจัดการของงานงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ  

3. เพ่ือให้มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงานงบประมาณอย่างครอบคลุมและทันต่อ 

การใช้งาน 

 4. เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานงบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 

 นักเรียน  ครู  บุคลากร  และผู้ปกครอง  ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

 

เชิงคุณภาพ 

 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล  
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ (P) 
2.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน(P) 
3.มอบหมายการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามกิจกรรม(D) 
4.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (C) 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ (A) 

พฤษภาคม 2565 
ถึง 

เมษายน 2566 

นางสาวรัตนาภรณ์ เรือนแก้ว 
นางสาวรสสุคนธ์ ฮึกหาญ 
นางสาววิจิตตรา มะโนวรรณา 
นายณัฐจักร์ สุริน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566  

 

สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

 

งบประมาณ 
 งบประมาณในการบริหารจัดการของฝ่ายงบประมาณการเงิน บัญชีและพัสดุ จำนวน 20,000 บาท 
ตามรายละเอียดดังนี้   

กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1.พัฒนาระบบงานนโยบายและแผนงบประมาณ 10,000  
2.ปรับปรุงงานและระบบงานงบประมาณ 9,000  
3. พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง 1,000  

 

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 1.ฝ่ายงบประมาณการเงินและการบัญชี และพัสดุ 
 2. ฝ่ายวิชาการ 
 3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 4. ฝ่ายบุคคล 
 5. ฝ่ายประกันคุณภาพภายใน 
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การประเมินผลความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เงื่อนไข

ความสำเร็จ 

1.กิจกรรมพัฒนางานและระบบงาน 
- อบรม / ศึกษาข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
- กำกับติดตามการดำเนินงาน และประเมินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 
- รายงานการประเมินโครงการการใช้จ่ายเงินและยอดเงิน
คงเหลือ ประจำปี 2565 
- ประชุมชี้แจง แผนการดำเนินงานของฝ่ายการเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
- ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
- ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
- การประชุมคณะกรรมการการบริหารโรงเรียน 

 

- การตอบ

แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

- การติดตาม 

ตรวจสอบ ตาม

ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน 

 

- แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

 

- แบบติดตาม

ตรวจสอบ

ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน 

 

ร้อยละ 95 

 

 

 

2.ปรับปรุงงานและระบบงาน 
- สำรวจสภาพ / ปัญหาของงานและระบบงาน 

- การตอบ

แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

- แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 
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3. พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
- ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการด้านวัสดุ-
อุปกรณ์ต่างๆ 

- การตอบ

แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

- แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

 

ร้อยละ 95 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ มีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน   
มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 2.  การบริหารจัดการของกลุ่มงานงบประมาณมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และผู้เกี่ยวข้อง  
พึงพอใจ 
 3.  กลุ่มงานงบประมาณมีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครอบคลุม ทันต่อการใช้งาน 
 4.  บุคลากรของกลุ่มงานงบประมาณได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 5. โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ มีการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่

มาตรฐานสากล  
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ลงชื่อ.................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     (นางสาวรัตนาภรณ์  เรือนแก้ว) 

  หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายแผนนโยบายและงบประมาณการเงิน 

   

 

ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ  

      (นางสาวรสสุคนธ์  ฮึกหาญ) 

      เจ้าหน้าทีฝ่่ายบัญชีและการเงิน 

 

 

ลงชื่อ............................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  

       (นางสาววจิิตตรา มะโนวรรณา) 

   

 

ลงชื่อ.................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  

(นายณัฐจักร์  สุริน) 

       

 

 

 ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นางสายทอง  พรหมบุญ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 

  ลงชื่อ.................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

         (นายแพทริค  กาโมร) 

                ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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2. ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกโรงเรียน 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร      
 กลยุทธ์ที่1พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบสองภาษาจัดสภาพแวดล้อมแหล่ง
เรียนรู้เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือกันระหว่างบ้านชุมชน องค์การศาสนา สถาบันทางวิชาการ
องค์กรภาครัฐและเอกชน 
  กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและการ
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนัญธิดา ผานดอยแดน 
     

หลักการและเหตุผล 
ด้วยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งวางรากฐานคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนรอบด้านหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. 2551 อาคารสถานที่ บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมของสานศึกษา เป็นองค์ประกอบ
สำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการสอนของครู โรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และให้สอดคล้องกับหลักสูตรทั้ง
การศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพ้ืนฐานปี 51 เปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การศึกษาตามสภาพแหล่งเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง เกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขอบข่ายของหลักสูตร
สนับสนุนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกห้องเรียน การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ต้องจัดหาและพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัย 
ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับแผนงานโครงการและกิจกรรมของโรงเรียน และผู้รับการบริการที่มีความพึงพอใจ 
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โดยมีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่   

ดังนั้นโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ จึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ภายนอกโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กนักเรียนสนใจเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว และส่งเสริมการเรียนรู้ 
 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
 3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
 4. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 5. เพื่ออำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1. นักเรียนมีหนังสืออ่านในห้องสมุด 8 เล่มต่อ 1คน 
  2. ร้อยละ 95 ของผู้รับบริการของความพึงพอใจระดับดีมาก 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1. แหล่งเรียนรู้ได้รับการปรับปรุงและซ่อมบำรุงทุกครั้ง 

  2. โรงเรียนมีห้องสมุดพ้ืนที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติโครงการ 

มี.ค. – เม.ย. 66 

น.ส.ชนัญธิดา ผานดอยแดน 

 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ พ.ค. 65 

3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พ.ค. 65 
4 ดำเนินงานตามโครงการ พ.ค. 65– เม.ย. 66 
5 ประเมินผลการดำเนินงาน มี.ค. 66 
6 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ เม.ย. 66 

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

งบประมาณ  725,000 บาท  
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 ตารางงบประมาณ 

กิจกรรม 
หมายเหตุ 
งบประมาณ เงินอ่ืน ๆ รวม(บาท) 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกโรงเรียน 725,000 - 725,000 
รวม 725,000 
 
หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 1. ฝ่ายอาคารสถานที่ 
 2. ฝ่ายพัสดุ 

การประเมินผลความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1. แหล่งเรียนรู้ได้รับการปรับปรุงและซ่อมบำรุงทุกครั้ง - บันทึกการแจ้งซ่อม - บันทึกการแจ้งซ่อม 
2. นักเรียนมีหนังสื่ออ่านในห้องสมุด 8 เล่มต่อ 1 คน - บันทึกจำนวนหนังสือ 

 
- แบบบันทึกรายงานการใช้
ห้องสมุด 

3. โรงเรียนมีห้องสมุดพ้ืนที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความ
สะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

- บันทึกจำนวนห้อง - แบบแบบสำรวจแหล่ง
เรียนรู้ 

4. ร้อยละ 95 ของผู้รับบริการของความพึงพอใจระดับดี
มาก 

- การตอบสอบถาม - แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนสนใจเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว และส่งเสริมการเรียนรู้ 
2. นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เก่ียวข้อง 
5. เพื่ออำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
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       ลงชื่อ.................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวชนัญธิดา  ผานดอยแดน) 
            หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 
 

 
 

    ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสายทอง พรหมบุญ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
    ลงชื่อ.................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

        (นายแพทริค  กาโมร) 

                ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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3. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการนักเรียน 
  1. กิจกรรมสวัสดิการอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียน   
  2. กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 
  3. กิจกรรมจัดสรรชุดเครื่องนอนและชุดนักเรียน 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 5 ปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และทักษะ
การดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกษมา  พุทธวงค์ 
   นางสาวปิยธิดา  ธิยาม 
   นายณัฐจักร์ สุริน   

หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติอาหาร ปพ.ศ. 2522 ระบุไววา การสงเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
สำหรับเด็กเป็นหัวใจสำคัญในการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก ซึ่งอาหารทุกชนิดมีคุณคาทางโภชนาการเพ่ือ
เสริมสร้างซ่อมแซมร่างกายใหแข็งแรงในวัยเด็กที่มีสุขภาพที่ดีครอบครัวไม่เปลืองคารักษาพยาบาลและรัฐบาล
ไม่ตองเปลืองงบประมาณไปกับการรักษาโรค ยังทำหเด็กมีพัฒนาการทางสมองที่ดี (วิจิตร บุณยะโหระ. 2548: 
33) การมีสุขภาพดีนั้นประกอบด้วยองคประกอบที่สำคัญ คืออาหารดีออกกําลังกายดีอารมณดีอนามัยชุมชนดี 
และการปราศจากโรคภัยไขเจ็บซึ่งสอดคลองกับ เจริญ แสนภักดี (2545: 27) ได้กล่าวไววาสุขภาพ และ
สมรรถภาพที่ดีเป็นผลมาจากการได้รับอาหารดีถูกหลักโภชนาการ ได้รับอาหารดีถูกหลักโภชนาการได้รับ
สารอาหารครอบถวนและเพียงพอแกความตองการของร่างกาย การบริโภชนาการอาหารที่ดีมี 
คุณคาเหมาะสมกับสภาพร่างกายในวัยเด็กปฐมวัยจะทำให้มีการเจริญเติบโตแข็งแรง โครงร่างไดส้วนมีความ 
ต้านทานโรคสูง ยังช่วยซ่อมสวนที่สึกหรอพัฒนาจิตใจและสมองใหเจริญงอกงามเต็มที่จากการที่ได้รับการสง 
เสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการตั้งแต่วัยปฐมวัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยควร
ได้รับการสงเสริมแรงจูงใจในการบริโภคอาหารที่มีประโยชนตอร่างกายเกิดเป็นนิสัยการกินการยอมรับอย่าง
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อย่างหนึ่งหรือกินอยู่เป็นประจำสำคัญที่สุดของการพัฒนาการ ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณจิตใจ 
สังคม และบุคลิกภาพและเป็นวัยที่เรียกว่าเป็นชวงแห่งพลังการเจริญเติบโตงอกงามสำหรับชีวิต (สิริมาภิญโญ
อนันตพงษ. 2538: 8) การบริโภคอาหารที่ถูกตองเหมาะสมจึงเปน สิ่งสำคัญสำหรับเด็กเพ่ือช่วยส่งเสริมให
ร่างกายเจริญเติบโตสมวัยสามารถทำกิจกรรมตางๆได้ดีการบริโภคผักตอเด็กปฐมวัยที่จะเติบโตเปนผูใหญที่มี
สุขภาพและศักยภาพของความเปนมนุษยที่สมบูรณแข็งแรงของประเทศชาติการปลูกฝงการบริโภคผักตามหลัก
โภชนาการ จึงมีความสําคัญยิ่งตอภาวะหนาที่ครอบครัวคนใกลชิด เมื่อเด็กเขาสูระบบโรงเรียนเด็กก็จะไดรับ
การสงเสริมการบริโภคผักตามหลักโภชนาการในกระบวนการเรียนการสอนที่เปนรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น สราง
พัฒนาการตางๆใหเด็กจากการสงเสริมทุกดาน รับรูเรียนรูสูการสงเสริมการบริโภคผักเปนการจัดประสบการณ์ที่
เด็กไดรับเปนสิ่งที่เด็กสามารถเรียนรูคุณคาของการบริโภคผักจากกระบวนการประสบการณการเรียนรูไดจาก 
การไดสัมผัส ไดหยิบ ไดจับ ไดชิมตางๆเปนประสบการณที่สรางการเรียนรูใหกับเด็ก (กุลยา ตันติผลาชีวะ.
2542: 10) การสงเสริมจัดประสบการณใหเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสมสงเสริมการบริโภคผักตามหลัก
โภชนาการใหเด็กมีพฤติกรรมการบริโภคผักอยางตอเนื่องการจัดกิจกรรม สําหรับเด็กควรสงเสริมใหเด็กมีสวน  
รวม หรือดําเนินกิจกรรมใหมากที่สุดครูเปนผูเตรียมเนื้อหาและประสบการณเพ่ือใหเด็กเกิดความชอบในการ
บริโภคผักและเรียนรูคุณคาของผักดวยตนเองการที่ครูจะชวยสงเสริมดวยแรงเสริมใหเด็กบริโภคผักเปนพฤติ
กรรมที่เด็กแสดงออกมาจากความรูสึกของตนเอง 
 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงตาม
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่ให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ป้องกันตนเองจากภาวะที่เสี่ยง ต่ออุบัติเหตุ จึง
ได้จัดให้มีอาหารว่างเพ่ือให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน และสวัสดิการประกันอุบัติเหตุตลอดปี
การศึกษา 
 ดังนั้นฝ่ายบริหารทั่วไปจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการนักเรียนเพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและบรรลุมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการทำประกันอุบัติเหตุ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีชุดนักเรียนสวมใส่ 
 4. เพ่ือให้นักเรียนมีชุดเครื่องนอน 
 5. เพ่ือให้ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มโรงเรียนเอกชน 
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เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนร้อยละ 95 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป 

2. นักเรียนร้อยละ 59  ได้รับการทำประกันอุบัติเหตุ   
 3. นักเรียนที่มาสมัครเรียนใหม่ร้อยละ 95 สั่งซื้อชุดนักเรียนครบทุกชุด 
 4. นักเรียนที่มาสมัครเรียนใหม่ร้อยละ 95 สั่งซื้อชุดเครื่องนอน 
 5. โรงเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารร้อยละ 95 จากกลุ่มชมรมโรงเรียนเอกชน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ มีเป้าหมายให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ได้รับการทำประกันอุบัติเหตุ มีชุดนักเรียน ชุดเครื่องนอนและได้รับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มโรงเรียน
เอกชน 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณา

อนุมัติโครงการ 
มีค 65 - เมย 66 

นางสาวกษมา  พุทธวงค์ 
นางสาวปิยธิดา  ธิยาม 
นายณัฐจักร์ สุริน 

 

2 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตาม
โครงการ 

พ.ค. 65 

3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พ.ค. 65 
4 ดำเนินงานตามโครงการ 

  4.1 กิจกรรมสวัสดิการอาหารกลางวันและ
อาหารว่างสำหรับนักเรียน 
  4.2 กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 
  4.3 กิจกรรมจัดสรรชุดเครื่องนอน และชุด
นักเรียน 

พค 65 - เมย 66 

5 ประเมินผลการดำเนินงาน มี.ค. 66 
6 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ เม.ย. 66 

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 

สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

งบประมาณ  3,953,000 บาท  
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ตารางงบประมาณ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

งบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม(บาท) 
1. กิจกรรมสวัสดิการอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับ
นักเรียน 

2,568,000 - 2,568,000 

2. กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 160,000 - 160,000 
3. กิจกรรมจัดสรรชุดเครื่องนอน และชุดนักเรียน 1,225,000 - 1,225,000 

รวม 3,953,000 

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป/ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัสดุ 

การประเมินผลความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ดี ขั้นไป 

- แบบสังเกต - แบบบันทึกการวัดน้ำหนักและ
ส่วนสูง 

2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่ ได้ รับการทำ
ประกันอุบัติเหตุ   

- แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ทำ
ประกันอุบัติเหตุ 

3. ร้อยละ 95 ของนักเรียนใหม่ที่สั่ งซื้อชุด
นักเรียน 

- การสังเกต 
- แบบประเมิน 

- แบบบันทึกการรับชุดนักเรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

4. ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่สั่งซื้อชุดเครื่องนอน - การสังเกต 
- แบบประเมิน 

- แบบบันทึกการรับชุดเครื่องนอน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. ร้อยละ 95  ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่ม
ชมรมโรงเรียนเอกชน 

- แบบประเมิน 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. นักเรียนได้รับการทำประกันอุบัติเหตุ 
 3. นักเรียนมีชุดนักเรียนสวมใส่ 
 4. นักเรียนมีชุดเครื่องนอน 
 5. ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มโรงเรียนเอกชน 
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ลงชื่อ.................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                     (นางสาวกษมา พุทธวงค์) 

      หัวหน้างานฝ่ายงานโภชนาการ 

 
 
 
 
    ลงชื่อ.................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (นางสาวปิยธิดา  ธิยาม) 
 
 
 
 
    ลงชื่อ.................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             (นายวัฒนา  ตาใจ) 
 

 
 

    ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสายทอง พรหมบุญ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
    ลงชื่อ.................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

        (นายแพทริค  กาโมร) 

                ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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4.ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
   1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
   2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
   3. กิจกรรมร่วมกลุ่มชมรมโรงเรียนเอกชน 
   4. กิจกรรมแนะแนว 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบสองภาษา จัดสภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือกันระหว่างบ้าน  ชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ
องค์กรภาครัฐและเอกชน 
 กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชน  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ตัวบ่งชี้ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยงข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ตัวบ่งชี้ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
 เรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรพรรณ นันทวงศ์  
   นางสาวชนัญธิดา ผานดอยแดน 

นางสาวกรกช หัวคำ 

 

หลักการและเหตุผล  
การจัดการงานบริหารสถานศึกษาจะประสบความสำเร็จมากหรือน้อยสิ่งสำคัญคือการได้รับการร่วมมือ

ช่วยเหลือและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชนสถานศึกษาทำให้เกิดขึ้นได้โดยการสร้างความศรัทธา 
ความเชื่อมั่น และความเข้าใจอันดีกับผู้ปกครองและชุมชนการจัดการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอหากสถานศึกษาสามารถดำเนินการตามที่กล่าวมานั้นผลดีจะเกิดกับสถานศึกษาและตัว
นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้าไปทุกด้าน    
 ดังนั้นฝ่ายบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพและบรรลุมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น 
2. เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

 3. เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ 
 องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

4. เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
5. เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 

 
เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. กิจกรรมที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 95 ขึ้นไป 
 2. ร้อยละ 95 ของผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารความพึงพอใจในระดับดีมาก 
 3. เอกสารประชาสัมพันธ์ที่จัดทำข้ึนเพ่ือเผยแพร่ให้กับชุมชนมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
 4. ได้รับข้อมูลข่าวสารที่จากกลุ่มชมรมโรงเรียนเอกชนทุกครั้ง  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1. เอกสารประชาสัมพันธ์ที่จัดทำข้ึนเพ่ือเผยแพร่ให้กับชุมชนมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
 2. ได้รับข้อมูลข่าวสารที่จากกลุ่มชมรมโรงเรียนเอกชนทุกครั้ง 
 3. มีการประชุมผู้ปกครองเทอมละ 1 ครั้ง (ปีละ 2 ครั้ง) 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ มี.ค. – เม.ย. 
65 

 
 
 

นางวรพรรณ นันทวงศ์ 
นางสาวชนัญธิดา  
ผานดอยแดน  
นางสาวกรกช หัวคำ 

 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ พ.ค. 65 

3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พ.ค. 65 
4 ดำเนินงานตามโครงการ 

  4.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
  4.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
  4.3 กิจกรรมร่วมกลุ่มชมรมโรงเรียนเอกชน 
  4.4 กิจกรรมแนะแนว 

พ.ค. 65 – 
เม.ย. 66 

5 ประเมินผลการดำเนินงาน มี.ค. 66 
6 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ เม.ย. 66 
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ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

งบประมาณ 1,417,000 บาท  
ตารางงบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 

เงินรายได้ของ
สถานศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ 
รวม(บาท) 

1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 1,352,000 - 1,352,000 
2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 30,000 - 30,000 
3.กิจกรรมร่วมกลุ่มชมรมโรงเรียนเอกชน 5,000 - 5,000 
4. กิจกรรมแนะแนว 30,000 - 30,000 

รวม 1,417,000 
 
หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

 ฝ่ายอาคารสถานที่ / ฝ่าย ICT 

การประเมินผลความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย -แบบสอบถาม - เครื่องมือแบบประเมิน 
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร -แบบสอบถาม - เครื่องมือแบบประเมิน 
3. ระดับประสิทธิภาพของเอกสารประชาสัมพันธ์ที่จัดทำ
ขึ้นเพ่ือเผยแพร่ให้กับชุมชน 

-แบบสอบถาม -เครื่องมือแบบประเมิน 

4.จำนวนข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มโรงเรียนเอกชน -แบบสอบถาม -รายงานบันทึกข้อมูลข่าว 
สารที่ได้รับ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น 
2. เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

  3. เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ 
 องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

4. เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
5. เพื่อให้ครูมปีฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 
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ลงชื่อ.................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                     (นางวรพรรณ  นันทวงศ์) 

           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงานรับนักเรียน 

 
 

 
    ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวชนัญธิดา ผานดอยแดน) 
           หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 
 
 
    ลงชื่อ.................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                         (นางสาวกรกช หัวคำ) 

 
 
 

             ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางสายทอง พรหมบุญ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 

                ลงชื่อ................................................................. ผู้อนมุัติโครงการ 

           (นายแพทริค  กาโมร) 

                   ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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5. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 
   1. กิจกรรมจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2. กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบสองภาษาจัดสภาพแวดล้อมแหล่ง
เรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือกันระหว่างบ้านชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กร
ภาครัฐและเอกชน 
  กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 4  มุ่งเน้น และพัฒนาทักษะความสามารถในการคิด และการใช้เทคโนโลยี 
  กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาการใช้ระบบ ICT และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
บุคลากรและนักเรียนทุกคน 
 

สนองมาตรฐานการ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 

สนองมาตรฐานการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนัญธิดา ผานดอยแดน  
นายวันชนะ เกิดมูล 
นายธนัช วุฒิปรีชา 
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หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต  รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที ่
เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เพ่ือสนองกลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียนยุวฑูตศึกษา
พัฒนาราชพฤกษ ์
 ดังนั้นฝ่ายบริหารทั่วไปจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
และการบริหาร เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและบรรลุมาตรฐาน โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
2. เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
3. เพ่ือสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. จำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 1 เครื่องต่อ 1 คน  
 2. ร้อยละ 95 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับดีมาก 
 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ มีเป้าหมายให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา รักการเรียนรู้ 
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ พร้อมทั้งมีการการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็ก และสามารถจัดทำสื่อสารนิทัศน์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก อีกทั้งยังมีการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โครงการ 

มี.ค –เม.ย 65 
 
 
 

นางสาวชนัญธิดา ผานดอยแดน 

นายวันชนะ เกิดมูล 

นายธนัช วุฒิปรีชา 
 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ พ.ค. 65 

3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พ.ค 65 
4 ดำเนินงานตามโครงการ 

  4.1 กิจกรรมจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.2 กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พ.ค 65 - เม.ย 66 

5 ประเมินผลการดำเนินงาน มี.ค. 66 
6 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ เม.ย 66 

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 

สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

 
งบประมาณ  110,000  บาท 
 

ตารางงบประมาณ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

งบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม(บาท) 
1. กิจกรรมจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

80,000 - 80,000 

2. กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม เทคโนโลยีสารสนเทศ 30,000 - 30,000 
รวม 110,000   

 

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ฝ่ายพัสดุ 
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การประเมินผลความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1. จำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ร้อยละ95ของความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
 2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 3. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ลงชื่อ.................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                 (นางสาวชนัญธิดา ผานดอยแดน) 

       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 
 

 
    ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                      (นายวันชนะ  เกิดมูล) 
             เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอซีที 
 
 

 
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นายธนัช วุฒิปรีชา) 
 
 
 
 

             ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางสายทอง พรหมบุญ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 

                ลงชื่อ................................................................. ผู้อนมุัติโครงการ 

            (นายแพทริค  กาโมร) 

                    ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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6.ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของเด็ก
อย่างรอบด้าน 

ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร      
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบสองภาษา จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยได้ร่วมมือกันระหว่างบ้าน ชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการองค์กรภาครัฐและเอกชน 
  กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และการ
รบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัตนาภรณ์  เรือนแก้ว 

    นายณัฐจักร์  สุริน 

 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยการกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามแนวการศึกษา การให้การบริการทางด้านการศึกษาเป็นค่านิยม

อีกประการหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง  ในการรับ-ส่ง
นักเรียนมาโรงเรียน เพ่ือเป็นการให้การบริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ
โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือเป็นการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลามารับ ส่ง นักเรียน อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมจำนวนนักเรียนให้มีปริมาณมากขึ้นในสถานศึกษาอีก
ด้วย 

ดังนั้นโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ จึงได้จัดทำโครงการ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
2. มีบริการจัดรถรับ - ส่งนักเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน 
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เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 1. มีรถรับ - ส่งนักเรียนเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 1 ที่นั่งต่อ 1 คน 
 2. ร้อยละ95 ของความพึงพอใจของผู้รับบริการรถโรงเรียน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 เด็กนักเรียนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมาโรงเรียน  และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ปกครองในการรับ - ส่งนักเรียนมาโรงเรียน เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านในระดับดีมาก 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติโครงการ 
มี.ค. – เม.ย. 65 

 
 
 
นางสาวรัตนาภรณ์ เรือนแกว้ 

นายณัฐจักร ์สุริน 

2 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตาม
โครงการ 

พ.ค. 65 

3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พ.ค. 65 
4 ดำเนินงานตามโครงการ พ.ค. 65 – เม.ย. 66 
5 ประเมินผลการดำเนินงาน มี.ค. 66 
6 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ เม.ย. 66 

 

 

ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566 

สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

งบประมาณ  590,000 บาท  
ตารางงบประมาณ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

งบประมาณ เงินอ่ืน ๆ รวม(บาท) 
โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่าง
รอบด้าน 

590,000 - 590,000 

รวม 590,000 

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 2. ฝ่ายงบประมาณและการเงิน   
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การประเมินผลความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1. มี รถรับ -ส่ งนัก เรียน เพียงพอต่อต่อความ
ต้องการของนักเรียน 

- บันทึกการรับ-ส่งนักเรียน - แบบบันทึกรายงานการ
รับ-ส่ง นักเรียน 

2. ร้อยละ95ของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
รถโรงเรียน 

- การตอบแบบสอบถาม - ประเมินความพึงพอใจ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
2. มีบริการจัดรถรับ-ส่งนักเรียน เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน 
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ลงชื่อ.................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                            (นางสาวรัตนาภรณ์ เรือนแก้ว) 
       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานแผนและนโยบาย 

   
 

 
 
    ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นายณัฐจักร์  สุริน) 

 
 
 
 

             ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางสายทอง พรหมบุญ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 

                ลงชื่อ................................................................. ผู้อนมุัติโครงการ 

            (นายแพทริค  กาโมร) 

                   ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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7. แผนงาน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนและนวัตกรรม 

  1. กิจกรรมผลิตสื่อการสอน 
  2. กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานของสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปรียาพัฒน์  จันคำ  

หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทำงานร่วมกับนักเรียนในการ

แสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูนำมาใช้จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออ่ืน ๆ จะช่วยส่งเสริมให้การ

จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วย

กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซ้ึงและต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น

การพัฒนาความรู้ความสามารถ  ในการผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโยลีแก่ครูผู้สอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย  ตลอดจน

พัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและสนับสนุนครู

และบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพครู  

 ดังนั้น  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนและ

นวัตกรรมขึ้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่อง

ที่จำเป็นอย่างยิ่งท่ีครูจะต้องจัดหาและจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อและใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 

 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย 
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 เชิงปริมาณ 
 1. ครูร้อยละ 95 ผลิตสื่อและใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. ครูร้อยละ 95 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 
 3. ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับดี 
  
 เชิงคุณภาพ   
 ครูมีการผลิตสื่อและใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ขั้นตอนการดำเนินงาน  
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โครงการ 

เมษายน  2565 นางสาวปรียาพัฒน์  จันคำ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม 
2565 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม 
2565 

นางสาวปรียาพัฒน์  จันคำ 

4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     1. กิจกรรมผลิตสื่อการสอน 
- จัดซื้อหนังสือ 
- จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน 
- จัดซื้อสื่อเสริมพัฒนาการและอุปกรณ์การสอน 
- จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งอาคารสถานที่ 
2. กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูระดับปฐมวัย 
ครูระดับประถมศึกษา 

5.  ประเมินผลการดำเนินงาน มีนาคม 2566 นางสาวปรียาพัฒน์  จันคำ 

6.  สรุปและรายงานการดำเนินโครงการ เมษายน 2566 

ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 2565 –เมษายน2566 

สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

งบประมาณที่ใช้   1,850,000 บาท 
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 ตารางงบประมาณ 

กิจกรรม จำนวน/บาท 

1.กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 1,830,000 

 - จัดซื้อหนังสือ 1,500,000 

 - จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน 50,000 

 - จัดซื้อสื่อเสริมพัฒนาการและอุปกรณ์การสอน 200,000 

 - จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งอาคารสถานที่ 80,000 

2.กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 20,000  

รวม     1,850,000  
หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 3. ครู  
 
การประเมินผลความสำเร็จ 

 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ระดับคุณภาพของผู้บริหารใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
2.ร้อยละ95ของครูที่มีการผลิตสื่อ
และใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
3.ร้อยละ95ของครทูี่ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนการสอน 

1.ตรวจแผนการจัดประสบการณ์ 

2.ให้ครูส่งสื่อเดือนละ  1  ครั้ง 

3.ประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

4.รายงานผลการดำเนินงานจาก

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.แบบบันทึกการส่งแผนการจัด
ประสบการณ์ 

2.แบบบันทึกการส่งสื่อ 

3.แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

4.แบบรายงานผลการดำเนินงานจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูมีการผลิตสื่อและใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสม  

สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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                                          ลงชื่อ..………………..………………….……………ผู้เสนอโครงการ 
      ( นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ ) 
        หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
 
      
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( นางสายทอง พรหมบุญ ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้อนุมัติโครงการ 
        ( นายแพทริค  กาโมร ) 
               ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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8. ชื่อโครงการ  โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
   1. กิจกรรมโฮมรูม 

   2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

   3. กิจกรรมทัศนศึกษา 
   4. กิจกรรมวันไหว้ครู 
   5. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม 
   6. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
   7. กิจกรรมอุ่นรักจากแม่ 
   8. กิจกรรมวันฮาโลวีน 
   9. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 
   10. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 
   11. กิจกรรมวันดินโลก 
   12. กิจกรรมวันคริสมาส 
   13. กิจกรรมวันเด็ก 
   14. กิจกรรมกีฬาสี 
   15. กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
   16. กิจกรรมลูกเสือ  

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบสองภาษา จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือกันระหว่างบ้าน  ชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐ
และเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาสู่มาตรฐาน ในรูปแบบสองภาษาและส่งเสริมการ
 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารสองภาษา 
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5 มุ่งเน้น และพัฒนาทักษะความสามารถในการคิด และการใช้เทคโนโลยี 
  กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมความสามารถผู้เรียนให้คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
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กลยุทธ์ที่ 6 ปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และทักษะการ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมให้ครูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 6.3 เสริมสร้างและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 
กลยุทธ์ที่ 6.4 มุ่งเน้นผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยยึดหลักคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับปฐมวัย  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ข้อ 1.1.2 /1.1.3/ 1.1.4 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ข้อ 1.2.1/1.2.2 /1.2.3/ 1.2.4 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 ข้อ 1.3.1/ 1.3.2/ 1.3.3 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
 ข้อ 1.4.1/1.4.2/ 1.4.3  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ข้อ 2.1.1/ 2.1.2  
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ข้อ 3.1.2  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขข้อ 3.2.1  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนข้อ 1.1.1 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 1.2.1 – 1.2.4 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาข้อ 2.2.1 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ตัวบงชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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 ตัวบงชี้ที่ 3.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 

แผนงาน วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ได้ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กให้สูงสุดเต็มตาม

ศักยภาพสนองตอบต่อสิทธิเด็กที่พึงมี ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่ดี 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการสังเกต การคิด การทำ การสื่อความหมาย มีคุณธรรม เรียนรู้อย่างมี
ความสุขและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ และเตรียมพร้อมสู่การศึกษาในระดับต่อไปเด็กปฐมวัยจำนวนมากยังมี
พัฒนาการไม่สมวัยและขาดโอกาสที่จะมีประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมาะสมอย่างรอบด้าน ขณะเดียวกันมีเด็กอีก 
จำนวนหนึ่งที่ถูกเร่งรัดมากเกินไป ให้เรียนด้วยการท่องจำ คัดลอก เน้นอ่านเขียน คิดเลขก่อนที่พร้อม ทำให้มี
ปัญหาเครียดจากความกดดันขึ้นจนเป็นผลเสียต่อการพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
ความคิด สร้างสรรค์ โดยทั่วไปพ่อแม่และครอบครัวยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยนี้น้อยกว่า
ที่ควร 

ในด้านของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาต้องได้รับการส่งเสริมในด้านการอ่าน การเขียน และการคิด
คำนวณ ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนขึ้นต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีทักษะในการสังเกต การคิด การลงมือปฏิบัติ 
มีคุณธรรมจริยธรรม เหมาะสมตามวัย 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญา
สมวัย 

2. เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
3. เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีให้กับผู้เรียน 
4. เพ่ือส่งเสริมเกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
5. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความพึงพอใจ 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
  กิจกรรมในโครงการมีความสำเร็จร้อยละ 95 ขึ้นไป 
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 เชิงคุณภาพ  
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาสมวัย มี

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีตามช่วงวัย เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือกับ
จากชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจดีมาก 

 

ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ (PDCA) 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1  1. ศึกษาของมูลโครงการกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียน 
2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตาม
โครงการ  
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ( P ) 

มี.ค. 2565 นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ 
 
 

2  ดำเนินงานตามโครงการ ( D ) 
1. กิจกรรมโฮมรูม 

2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

3. กิจกรรมทัศนศึกษา 
4. กิจกรรมวันไหว้ครู 
5. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม 
6. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
7. กิจกรรมอุ่นรักจากแม่ 
8. กิจกรรมวันฮาโลวีน 
9. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 
10. กิจกรรมวันดินโลก 
11. กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
12. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
13. กิจกรรมวันเด็ก 
14. กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล 
   - กิจกรรมกีฬาสีประถมศึกษา 
15. กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
16. กิจกรรมลูกเสือ 

 
พ.ค. 65 – มี.ค. 66 

 

 
นายพลกฤษ์ ธงสิบสอง 
น.ส.เกศรินทร์ กันทะวงศ์ 
นายวิทวัส ดวงปันสิงห ์
นางสาวนันท์ธนัษฐ์ คำพิสัย
นางสาวกัลยา สีสด 
นายพลกฤษ์ ธงสิบสอง 
นายวิทวัส ดวงปันสิงห์ 
นางสาวพชิรา แสนจ้าง
นางสาวพชิรา แสนจ้าง 
นางสาวรุจิรา ปลื้มจิต
นางสาวชลลดา ศรัณย์นภัส 
นางสาวนันท์ธนัษฐ์ คำพิสัย
นางสาวอนันตพร ชนะแก้ว 
นายคุณานนท์  พุทธวงค์ 
นายคุณานนท์  พุทธวงค์ 
นางสาวอนันตพร ชนะแก้ว 
นายคุณานนท์ พุทธวงค์ 
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3 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงาน ( C ) 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงาน/

เจ้าของโครงการ 
4 สรุป รายงานผลการดำเนินงานตาม

กิจกรรมและโครงการ ( A ) 
20 – 30 ก.ย. 65 (1) 

มี.ค 2566 (2) 
นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ  

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนยวุฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

งบประมาณ   
 การดำเนินงานโครงการได้มีกิจกรรมที่สนองโครงการทั้งหมด 16 กิจกรรม และได้มีงบประมาณรวม

ทั้งหมด    437,500 บาท ตามตารางงบประมาณดังนี้ 

รายการ/ กิจกรรม แหล่งงบประมาณ/ รวม(บาท) 
1. กิจกรรมโฮมรูม 500 
2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 15,000 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา 50,000 
4. กิจกรรมวันไหว้ครู 5,000 
5. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม 10,000 
6. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 5,000 
7. กิจกรรมอุ่นรักจากแม่ 15,000 
8. กิจกรรมวันฮาโลวีน 15,000 
9. กิจกรรมวันลอยกระทง 6,000 
10. กิจกรรมวันดินโลก 3,000 
11. กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 3,000 
12. กิจกรรมวันคริสต์มาส 100,000 
13. กิจกรรมวันเด็ก 30,000 
14. กิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา 70,000 
15. กิจกรรมบัณฑิตน้อย 80,000 
16. กิจกรรมลูกเสือ 30,000 

รวม 437,500 

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหาร/ บุคลากร / ครู/ นักเรียน/ ผู้ปกครอง 
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การประเมินผลความสำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล โครงการ กิจกรรม 
ร้อยละ 95 ของ
ความสำเร็จของ
กิจกรรมใน
โครงการ 

1. กิจกรรมโฮมรูม 

2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

3. กิจกรรมทัศนศึกษา 
4. กิจกรรมวันไหว้ครู 
5. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม 
6. กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
7. กิจกรรมอุ่นรักจากแม่ 
8. กิจกรรมวันฮาโลวีน 
9. กิจกรรมวันลอยกระทง 
10. กิจกรรมวันดินโลก 
11. กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
12. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
13. กิจกรรมวันเด็ก 
14. กิจกรรมกีฬาสี 
15. กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
16. กิจกรรมลูกเสือ 

 
- การสังเกต 
 
 
- การตรวจเช็คจาก
แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
- การประเมินความ

พึงพอใจ 
 

 
- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม 
 
- แบบบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
- แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาสมวัย มีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีตามช่วงวัย เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือกับจากชุมชน
ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจดีมาก 
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                                          ลงชื่อ..………………..………………….……………ผู้เสนอโครงการ 
      ( นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ ) 

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ( นางสายทอง พรหมบุญ ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้อนุมัติโครงการ 
        ( นายแพทริค  กาโมร ) 
                ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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9. ช่ือโครงการ ภาษาดีมีความสุข  
  1. กิจกรรม ภาคฤดูร้อน (Summer School English Camp) 
  2. กิจกรรมกลางภาค (Mid term) 
  3. กิจกรรม One day one word 
  4. กิจกรรม รักการอ่าน 

ลักษณะของโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน    
       การสื่อสาร 

กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารสองภาษา 
กลยุทธ์ที่ 4.3  พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5 มุ่งเน้น และพัฒนาทักษะความสามารถในการคิด และการใช้เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการใช้ระบบ ICT และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
บุคลากรและนักเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที ่6 ปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และทักษะการ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมให้ครูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 6.3 เสริมสร้างและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 
กลยุทธ์ที่ 6.4 มุ่งเน้นผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยยึดหลักคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับปฐมวัย  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ข้อ 1.2.1/1.2.2 /1.2.3/ 1.2.4 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 ข้อ 1.3.1/ 1.3.2/ 1.3.3 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
 ข้อ 1.4.1/1.4.2/ 1.4.3  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ข้อ 2.1.1สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกประถมวัย โดยเน้นการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ข้อ 3.1.2  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขข้อ 3.2.1  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนข้อ 1.1.1 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 1.2.1 – 1.2.4 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 2.2มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาข้อ 2.2.1 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ตัวบงชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ตัวบงชี้ที่ 3.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

แผนงาน วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ 

หลักการและเหตุผล  
ด้วยโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนอย่าง

หลากหลายเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์เป็น
โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาและมีความโดดเด่นทางด้านภาษาและวัฒนธรรม การที่จะ
ทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวต้องใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้ความสำคัญ
กับภาษาและวัฒนธรรมโดยการได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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จริงของเจ้าของภาษาโดยตรง ทางฝ่ายวิชาการจึงได้ประสานงานกับครูต่างชาติเพ่ือจัดโครงการกิจกรรมนี้ขึ้น
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของไทยและชาวต่างชาติ ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน
ทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้นักเรียนเจริญเติบโตอย่างสมวัย 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย, อารมณ์ จิตใจ และ สติปัญญาสมวัย 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความโดดเด่นทางด้านภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรมของครู 
 ชาวต่างประเทศ 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเกิดความพึงพอใจ 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
 ระดับปฐมวัย 

กิจกรรมในโครงการประสบความสำเร็จร้อยละ 95 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กิจกรรมในโครงการประสบความสำเร็จร้อยละ 95 
 ระดับมัธยมศึกษา 

กิจกรรมในโครงการประสบความสำเร็จร้อยละ 85 
 
 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย, อารมณ์ จิตใจ และ สติปัญญา 4 ด้านสมวัย มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก มีความโดดเด่นในด้านภาษาอังกฤษ 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1  1. ประชุมฝ่ายงานเพ่ือวางแผนการจัดทำโครงการ 
2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม 
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (P) 

มีนาคม - 
พฤษภาคม 

2565 

นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ 
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2 ดำเนินงานตามโครงการ (D) 
1. กิจกรรม ภาคฤดูร้อน(Summer School 
English Camp) 
2. กิจกรรมกลางภาค (Mid term) 
3. กิจกรรม One day one word 
4. กิจกรรม รักการอ่าน 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 65 

 

 
Miss Karen 
นางสาวณัฐกานต์ กิติกร
นางสาวอณุภา วงษ์น้อย 
 

3 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน (C) ตลอดปี
การศึกษา 

2565 

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงาน/
เจ้าของโครงการ 

4 สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมและ
โครงการ ( A ) 

มี.ค. 2566 นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 65 – มีนาคม 66 

 

สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนยวุฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

 

งบประมาณ  76,000 บาท  
การจัดทำโครงการภาษาดีมีความสุขมีกิจกรรมสนองโครงการ 4 กิจกรรม และมีงบประมาณแยกตาม

กิจกรรมดังตารางต่อไปนี้ 
รายการ งบประมาณ 

1. กิจกรรม ภาคฤดูร้อน(Summer School English Camp) 40,000 
2. กิจกรรมกลางภาค (Mid term) 30,000 
3. กิจกรรม One day one word 1,000 
 4. กิจกรรม รักการอ่าน 5,000 

รวม 76,000 

 

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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การประเมินผลความสำเร็จ 
 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล โครงการ กิจกรรม 

ระดับปฐมวัย 
กิจกรรมในโครงการ
ประสบความสำเร็จร้อย
ละ 95 
ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
กิจกรรมในโครงการ
ประสบความสำเร็จร้อย
ละ 95 
ระดับมัธยมศึกษา 
กิจกรรมในโครงการ
ประสบความสำเร็จร้อย
ละ 85 

 

1. กิจกรรม ภาคฤดูร้อน
(Summer School English 
Camp) 
2. กิจกรรมกลางภาค  
(Mid term) 
3. กิจกรรม One day one 
word 
4. กิจกรรม รักการอ่าน 

- การสังเกต 
- การวัดจากแบบ
ประเมิน 
 

- แบบสังเกต
พฤติกรรมหลังการทำ
กิจกรรม 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
- แบบสรุปกิจกรรม 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย, อารมณ์ จิตใจ และ สติปัญญาสมวัย 
2. นักเรียนมีความโดดเด่นทางด้านภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมของครูชาวต่างประเทศ 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเกิดความพึงพอใจ 
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    ลงชื่อ..………………..………………….……………ผู้เสนอโครงการ 
      ( นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ ) 
                                                      หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
      
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ( นางสายทอง พรหมบุญ ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้อนุมัติโครงการ 
        ( นายแพทริค  กาโมร ) 
               ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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10. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม

ศักยภาพ 
สนองมาตรฐานของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ตัวบงชี้ที่ 3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ตัวบงชี้ที่ 3.2สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
 ตัวบงชี้ที่ 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ตัวบงชี้ที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ตัวบงชี้ที่ 3.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตัวบงชี้ที่ 3.2มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ตัวบงชี้ที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ตัวบงชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ตัวบงชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ  
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หลักการและเหตุผล 

 ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

มาตรฐานการศึกษาครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถรู้จักนำวิธีการสอนและเทคนิคการสอนมาจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้ สอดคล้องกับความสนใจและ

ความถนัดของผู้เรียนรวมทั้งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนรู้และอานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียน

เกิดทักษะการเรียนรู้ครูต้องเป็นผู้มีความสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริงและครูทุกคน

สามารถนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการนำการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เป้าหมาย 
1 เชิงปริมาณ 

 1. ครูร้อยละ 95 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. ครรู้อยละ 95 มีการนำการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 3. ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับดี 
 2 เชิงคุณภาพ   
 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีการนำการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

6.ขั้นตอนการดำเนินงาน  
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติโครงการ 

มีนาคม  2565 นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ 
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4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดปีการศึกษา ครูทุกคน 

5. ประเมินผลการดำเนินงาน มีนาคม  2566 นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ 

6. สรุปและรายงานการดำเนินโครงการ เมษายน2566 นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ 

ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 2565 – เมษายน 2566 

สถานที่ดำเนินงานโรงเรียนยวุฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

งบประมาณที่ใช้ 5,000 บาท 

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครูและบุคลากร 

 

การประเมินผลความสำเร็จ 
 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2.ร้อยละของครูที่มีการนำการวิจัย

ในชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 

3.ระดับคุณภาพของผู้บริหารใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาระดับดี 

1.บันทึกการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
2.ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.รายงานผลการดำเนินงานจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.แบบบันทึกการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน              
2.แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.แบบรายงานผลการดำเนินงานจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการนำการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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                                          ลงชื่อ..………………..………………….……………ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ) 

 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
 
      
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ( นางสายทอง พรหมบุญ ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้อนุมัติโครงการ 
       ( นายแพทริค  กาโมร ) 
               ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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11. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบสองภาษา จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือกันระหว่างบ้าน  ชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐ
และเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาสู่มาตรฐาน ในรูปแบบสองภาษาและส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร โดยบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม คล่องตัวมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงรูปแบบการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมเน้นความร่วมมือในการ

กำหนดทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพ ให้ทุกฝ่ายรับรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา

ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ เน้นการทำงานต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
แผนงาน วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาว ปรียาพัฒน์ จันคำ 

หลักการและเหตุผล 
     กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งที่สพฐ. 293/2551 ลงวันที่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เรื่องให้ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมการใช้
หลักสูตรในปีการศึกษา2552 และใช้ในโรงเรียนทั่วไปในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราช
พฤกษ์ จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์  พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์  ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
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มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุล
ทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็ นต่อ
การศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

ปัจจุบันสภาพบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากมีผลทำให้ต้องมีการปรับหลักสูตรโรงเรียนยุว
ฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบันสภาพของโรงเรียน ปัญหาในชุมชน 
สังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรการสถานศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพปัจจุบัน 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การจัดการศึกษา 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 
2. มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 
3. ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการจัด
การศึกษา 
3. ร้อยละ 95 ของครู ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในหลักสูตรของสถานศึกษา 
 

เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนมีหลักสูตรการสถานศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาระดับชาติ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีความรู้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร และมีความพึงพอใจในหลักสูตรของสถานศึกษา 
 

ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ (PDCA) 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1  1. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตาม
โครงการ 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ( P ) 

27- 31 มี.ค 2565 นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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2  ดำเนินงานตามโครงการ ( D ) 
 - ศึกษาของมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
- ศึกษาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
- ศึกษานโยบายและคำสั่งของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
- สอบถามความต้องการของผู้รับบริการ 
- วิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นและนำมาพัฒนา
หลักสูตรให้เนื้อความมีความทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน ตรงกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 

 
มิ.ย 65 

 
คณะกรรมการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3 ประเมินผลการดำเนินงาน( C ) มี.ค 2566 นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ  
4 สรุป รายงานผลการดำเนินโครงการ ( A ) มี.ค 2566 นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ  

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนยวุฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

งบประมาณ   
 การดำเนินงานโครงการมีงบประมาณท้ังหมด 10,000 บาท  

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 ฝ่ายวิชาการ 

การประเมินผลความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

- ร้อยละ 95 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ 
และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 
- ร้อยละ 95 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-ร้อยละ 95 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การตรวจข้อมูลหลักฐาน
และแบบประเมินต่าง ๆ 
 

 
- แบบประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 
- แบบประเมินความพึงพอใจใน
หลักสูตรสถานศึกษา 
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- ร้อยละ 95 มีหลักสูตรการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาและ
นำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ร้อยละ 95 หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นจัด
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ร้อยละ 95 ของครู ผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจในหลักสูตรของสถานศึกษา 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรการการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ

สอดคล้องกับหลักการศึกษาระดับชาติ 
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการศึกษา 
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                                          ลงชื่อ..………………..………………….……………ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ) 

 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ( นางสายทอง พรหมบุญ ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้อนุมัติโครงการ 
      ( นายแพทริค  กาโมร ) 
             ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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12. ชื่อโครงการ โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
   

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบสองภาษา จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือกันระหว่างบ้าน  ชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐ
และเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาสู่มาตรฐาน ในรูปแบบสองภาษาและส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให้ทันเหตุการณ์โดยใช้เทคโนโลยี 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับปฐมวัย  
มาตรฐานที่ 3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที3่กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
แผนงาน วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวฐิติรัตน์  ดวงชุ่ม 
    นางสาวภัคจิรา ชาญเดช 
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หลักการและเหตุผล 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะดำเนินการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง

รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งพัฒนาประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อันเป็น
เงื่อนไขสำคัญที่จะนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจ บนรากฐานความรู้ให้ชาวไทยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้รับ
ความรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต  มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผู้ เรียนความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่
หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการประเมินผู้ เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย 

ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอำนาจการวัดและประเมินผลสู่ระบบสถานศึกษาเพ่ือเป็นการ
ควบคุม รักษาคุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพของเด็กนักเรียน ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำโครงการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน พัฒนาการของเด็กนักเรียนให้เป็นไปตามวัย และสนอง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน และ
อิงพัฒนาการของผู้เรียน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือการประเมินพัฒนาการที่หลากหลาย 
3. เพ่ือให้ครูนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
 1. ร้อยละ 95 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
 2. ร้อยละ 95 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  
 
 เชิงคุณภาพ  
 ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน และอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียน ใช้เครื่องมือการประเมินพัฒนาการที่หลากหลายและนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
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ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ (PDCA) 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1  1. ศึกษาของมูลโครงการประเมินคุณภาพ

ผู้เรียน 
2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตาม
โครงการ 
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ( P ) 

27- 31 มี.ค 2565 

นางสาวฐิติรัตน์  ดวงชุ่ม 
นางสาวภัคจิรา ชาญเดช 

 

2 ดำเนินงานตามโครงการ ( D ) พ.ค. 65 – มี.ค. 66 นางสาวฐิติรัตน์  ดวงชุ่ม 
3 ประเมินผลการดำเนินงาน ( C ) มี.ค 2566 นางสาวฐิติรัตน์  ดวงชุ่ม 
4 สรุป รายงานผลการดำเนินโครงการ ( A ) มี.ค 2566 นางสาวฐิติรัตน์  ดวงชุ่ม 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนยวุฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

งบประมาณ   
 การดำเนินงานโครงการได้มีงบประมาณรวมทั้งหมด 25,000 บาท 
 
การประเมินผลความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมวัด และประเมินผล 
- ร้อยละ 95 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 
- ร้อยละ 95 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 

 
- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การปฏิบัติ 
- การทดสอบ 
 
 

 
- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกหลัง
การสอน 
- แบบบันทึก
คะแนนทดสอบ 
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2. กิจกรรมรายงานผลการเรียน 
- ร้อยละ 95 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 
- ร้อยละ 95 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 

 
- การส่งมอบผล
การประเมิน 
- การพูดคุย
ซักถาม 
- การตรวจสอบ
แบบบันทึก
พฤติกรรม
นักเรียน 

 
- แบบบันทึกการ
รับผลการเรียน 
- แบบบันทึก
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ปกครอง 
- แบบบันทึก
พฤติกรรมนักเรียน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้ เรียน และอิง
พัฒนาการของผู้เรียน 

2. ครูใช้เครื่องมือการประเมินพัฒนาการที่หลากหลาย 
3. ครูนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของ

ผู้เรียน 
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                                          ลงชื่อ..………………..………………….……………ผู้เสนอโครงการ 
      ( นางสาวฐิติรัตน์  ดวงชุ่ม) 
          เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัดและประเมิณผล 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นางสายทอง พรหมบุญ ) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้อนุมัติโครงการ 
       ( นายแพทริค  กาโมร ) 
               ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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13. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
   1.กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ 
   2.กิจกรรมโภชนาการ 
   3.กิจกรรมหน้าเสาธง  
ลักษณะของโครงการ 
  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
กลยุทธ์ที่ 6 ปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และทักษะการ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 6.1ส่งเสริมให้ครูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 6.2ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 6.3เสริมสร้างและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 
กลยุทธ์ที่ 6.4มุ่งเน้นผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยยึดหลักคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้(ข้อ 1-4) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม(ข้อ 3) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้

(ข้อ3) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ข้อ 4)  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวกษมา พุทธวงค ์ 

    นางสาวปิยธิดา ธิยาม 
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หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการเรียนการสอนจะดียิ่งขึ้นหากผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ที่
ดี จิตใจที่สงบ ย่อมพร้อมที่จะเปิดกว้างรับรู้สิ่งต่างๆได้ดี ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน
ย่อมนำมาซึ่งสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ซึ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เด็ก ดังนั้นการดูแลสุขภาพ ของเด็กในวัย
เรียนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการทั้งในแง่การให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ การ
เสริมสร้างและการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ 

ทางโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิต การเรียน การทำงาน  ดังนั้นทุก
คนจึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รู้จักดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยขณะ
อยู่ในโรงเรียน  

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจเป็นไปตามวัย 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีภาชนะใส่อาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
 3. เพ่ือให้มียาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและครูบุคลากร 
เป้าหมาย  
 1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. กิจกรรมในโครงการมีความสำเร็จร้อยละ 95 ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 95 ของเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

 2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจเป็นไปตามวัย มีภาชนะใส่อาหารที่ถูก

สุขลักษณะ มียาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและครูบุคลากร 
 

ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ (PDCA) 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1  1. ศึกษาขอ้มูลโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตาม

โครงการ 
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ( P )  

2-25 เม.ย 2565 นางสาวกษมา พุทธวงค์  

2  ดำเนินงานตามโครงการ( D )   
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1.กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ 
2.กิจกรรมโภชนาการ 
3.กิจกรรมหน้าเสาธง 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

นางสาวปิยธิดา ธิยาม 
นางสาวปิยธิดา ธิยาม 
นายพลกฤษณ์ ธงสิบสอง 

3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน( C ) มี.ค 2566 คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงาน/
เจ้าของโครงการ 

4 สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม
และโครงการ ( A ) 

20 – 30 ก.ย. 65 
(ภาคเรียนที่ 1) 

20 - 31 มี.ค 2566 
(ภาคเรียนที่ 2) 

นางสาวกษมา พุทธวงค์ 

 

ระยะเวลาดำเนินการตลอดปีการศึกษา 2565 

สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนยวุฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

งบประมาณ   
 การดำเนินงานโครงการได้มีกิจกรรมที่สนองโครงการทั้งหมด 3 กิจกรรม และได้มีงบประมาณรวม
ทั้งหมด 60,500 บาท ตามตารางงบประมาณดังนี้ 
รายการ/ กิจกรรม แหล่งงบประมาณ/ รวม(บาท) 
1.กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ 20,000 

2.กิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 10,000 

3.กิจกรรมโภชนาการ  30,000 

4.กิจกรรมหน้าเสาธง 500 
รวม 60,500 

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.  ฝ่ายวิชาการ 
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3. ฝ่ายงบประมาณ การเงินการบัญชีและพัสดุ 
4. ฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพภายใน 
5. ฝ่ายงานบุคคล 
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การประเมินผลความสำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล โครงการ กิจกรรม 
ร้อยละ95ของ
ความสำเร็จของ
กิจกรรมในโครงการ 

1. กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ 
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีทักษะ
เคลื่อนไหวตามวัย 
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน 
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนหลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะเสี่ยงต่อโรง อุบัติเหตุ และภัย 
- ร้อยละ 95 ของยาและอุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาลมีเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
และครูบุคลากร 

 
- ชั่งน้ำหนัก 
- ตรวจสุขภาพ 
- การบันทึกต่าง 
ๆ 
 

 
- แบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพ 
- แบบบันทึกการชั่ง
น้ำหนัก ส่วนสูง 
- แบบบันทึกการใช้
ห้องพยาบาล 

2. กิจกรรมโภชนาการ 
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีน้ำหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน 
- นักเรียนมีภาชนะใส่อาหารที่ถูก
สุขลักษณะทุกคน 
 

- ชั่งน้ำหนัก 
- การตรวจเช็ค
ภาชนะใส่
อาหาร 
- การตรวจเช็ค
การทำความ
สะอาดห้องครัว 

- แบบบันทึก
น้ำหนัก ส่วนสูง 
- แบบบันทึก
รายการตรวจเช็ค
ของใช้ในครัว 
- แบบบันทึกการ
ทำความสะอาด 
- แบบบันทึก
โภชนาการ 

3. กิจกรรมนันทนาการหน้าเสาธง 
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีทักษะ
เคลื่อนไหวตามวัย 
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  
- ร้อยละ 95ของนักเรียนมีความม่ันใจและ
กล้าแสดงออก 
- ร้อยละ 95ของนักเรียนชื่นชมศิลปะ 
ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

 
- การสังเกต 
 

 
- แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง 
2. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและมีธาตุอาหารครบ 5 หมู่ 
3. นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 
4.นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย และจิตใจ ที่ดีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 
 
 
 
                                          ลงชื่อ.................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            ( นางสาวกษมา  พุทธวงค์) 
     หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลและโภชนาการ 
 
 
 
                                          ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ 
            ( นางสาวปิยธิดา ธิยาม) 
      เจ้าหน้าทีง่านพยาบาลและโภชนาการ 
 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางสายทอง พรหมบุญ ) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้อนุมัติโครงการ 
       ( นายแพทริค  กาโมร ) 
               ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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14. ชื่อโครงการ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบสองภาษา จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อ
การเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือกันระหว่างบ้าน ชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรรัฐและ
เอกชน 
 กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานที่
 เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร มุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ในการสื่อสาร 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ข้อ 1.1.2 /1.1.3/ 1.1.4 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ข้อ 1.2.1/1.2.2 /1.2.3/ 1.2.4 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 ข้อ 1.3.1/ 1.3.2/ 1.3.3 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
 ข้อ 1.4.1/1.4.2/ 1.4.3  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนข้อ 1.1.1 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 1.2.1 – 1.2.4 

แผนงาน วิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์ 
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หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้ง
ทางด้านความรู้ทักษะซึ่งโรงเรียนสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้อย่างเต็มที่อีกทั้งการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โรงเรียนก็สามารถสร้างเสริมให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพมีคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้าน
ต่างๆรวมทั้งการสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีนั้นโรงเรียนได้ตระหนักว่าโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง
ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน
ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัวโรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการ
ประสานงานติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งเป็น
คนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาสเพ่ิมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนทั้งท่ีเป็นลูกศิษย์และลูกหลานให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 

 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์เห็นความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการจัด
ดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนเรียน
อย่างเต็มความสามารถรวมถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรีย นรู้ 
หมายถึง  บุคคลที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยา ความบกพร่องนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา
ของเด็กทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน บุคคลเหล่านี้อาจมีปัญหาทางด้านการฟัง การคิด การพูดคุยกับผู้อ่ืน การ
อ่าน การสะกดคำ หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการรับรู้ การได้รับบาดเจ็บ
ทางสมอง ดิสเล็กเซีย , ดิสกราเซียและ อะเฟเซีย  แต่ไม่รวมถึงเด็กที่มีปัญหาอันเกิดจากความบกพร่องทาง
สายตา ทางการได้ยิน และทางการเคลื่อนไหว ปัญญาอ่อน ความบกพร่องทางอารมณ์ และความเสียเปรียบทาง
สภาพแวดล้อม” ลักษณะทั่วไปของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ จะมีความบกพร่องทางการพูด การสื่อสาร การ
เรียนวิชาทักษะ การสร้างแนวความคิดรวบยอด การทดสอบผลการเรียนให้ผลไม่แน่นอนยากแก่การพยากรณ์ 
บกพร่องทางการรับรู้ การเคลื่อนไหว มีอารมณ์ไม่คงที่ โยกตัวหรือผงกศีรษะบ่อย ๆ มีพัฒนาการทางร่างกายไม่
คงท่ี มีพฤติกรรมไม่คงเส้นคงวา เสียสมาธิง่ายแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ มีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์ 

กับเพ่ือน 

 จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ จึงได้จัดทำโครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความสามารถพ้ืนฐานของเด็กแต่ละคนของ 
 2. เพ่ือให้ครูผู้สอนนำข้อมูลไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการ

พิเศษของเด็ก แต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ึน 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
 1. กิจกรรมในโครงการมีความสำเร็จร้อยละ 95 ขึ้นไป 
 2. ร้อยละ 95 ของเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
 เชิงคุณภาพ  

นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจเป็นไปตามวัย มีภาชนะใส่อาหาร 
ที่ถูกสุขลักษณะ มียาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและครูบุคลากร 

 

ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ (PDCA) 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1   1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติโครงการ 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ 
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ( P ) 

มี.ค. 2565 น.ส.อัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์ 

2 ดำเนินงานตามโครงการ ( D ) 
1. กิจกรรมรายงานผลการเรียนระหว่างภาค
เรียน 

ตลอดปีการศึกษา น.ส.อัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์ 

3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน( C ) ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงาน/
เจ้าของโครงการ 

4 สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม
และโครงการ ( A ) 

มี.ค. 2566 น.ส.อัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์ 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

 

สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนยวุฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 
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งบประมาณ   
 การดำเนินงานโครงการได้มีงบประมาณรวมทั้งหมด 10,000 บาท  

 

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
1. ฝ่ายวิชาการ 
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3. ฝ่ายงบประมาณ การเงินการบัญชีและพัสดุ 
4. ฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพภายใน 
5. ฝ่ายงานบุคคล 

 

การประเมินผลความสำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล โครงการ กิจกรรม 
โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรมรายงานผลระหว่างภาคเรียน 
-ร้อยละ 95 ของผู้ปกครองในระดับ
อนุบาลแระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีคุณภาพด้าน
เด็กดีข้ึนและเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

- บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- สรุปผลการ
ประเมิน
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
- การคัดกรอง
นักเรียน
รายบุคคล 
- การตรวจเช็ค
การประเมิน
สรุปผล
พัฒนาการ 4 
ด้านของ
นักเรียน 

 
- แบบคัดกรอง 
 
 
- เอกสารสรุปผล
พัฒนาการ 4 ด้าน
ของนักเรียน 
- เอกสารสรุปผล
คะแนนนักเรียน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ติดต่อประสานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
2. ได้ข้อมูลของนักเรียนเพ่ือนำมาศึกษาและวิเคราะห์อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านต่างๆ 
3. นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทั้งจากทางโรงเรียนและทางบ้าน 
4. นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ  อย่าง

เต็มตามศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ..………………..………………….……………ผู้เสนอโครงการ 
            ( น.ส.อัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์) 
 

 
 
 

ลงชื่อ..………………..………………….……………ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นางสายทอง  พรหมบุญ ) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
 
 
 

ลงชื่อ..………………..………………….……………ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( นายแพทริค  กาโมร ) 
           ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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15. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  1. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ 
  2. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
  4. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบสองภาษา จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อ
การเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือกันระหว่างบ้าน ชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรรัฐและ
เอกชน 

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร มุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ (ข้อ1-4) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (ข้อ1-3) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ (ข้อ
1-3) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                      1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ (ข้อ1-3) 
   1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (ข้อ1-2) 
          ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ข้อ1-4) 

แผนงาน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวฐิติรัตน์ ดวงชุ่ม 

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  

ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ใน
กระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบกับแนวการจัดการศึกษา กำหนดให้มี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้รู้จักพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล  การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน   ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   

 ทั้งนี้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นองค์กรแกนนำในการ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและศักยภาพด้าน เก่ง ดี มีสุข สามารถพ่ึงตนเองได้ตามวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ในระดับดี มีทักษะในการจัดการ การทำกิจกรรม การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี 
มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มี ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต มีภูมิคุ้มกันต่ออบายมุข สารเสพติด 
สามารถดำรงชีวิตในสังคม  

ดังนั้น โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์จึงได้จัดโครงโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ือ พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดมุ่งหมาย อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องจัด
กิจกรรมและส่งเสริมการเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ 

        2. เพ่ือเพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 

 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จากแหล่งความรู้ 
 4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 
เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. กิจกรรมในโครงการมีความสำเร็จร้อยละ 95 ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 95 ของเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

 
 เชิงคุณภาพ   

1.  นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   

2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
3.  นักเรียนสามารถ อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนได้ในระดับดีขึ้น 
4.  นักเรียนมีผลการประเมินในการใช้ภาษาเพ่ิมข้ึน 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน  
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โครงการ 

เมษายน  2565 นางสาวฐิติรัตน์  ดวงชุ่ม 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม 
2565 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม 
2565 

นางสาวฐิติรัตน์  ดวงชุ่ม 

4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     1. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ 
     2. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     3. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
     4. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
นางสาวรุจิรา ปลื้มจิต 
นางสาวเกศรินทร์ กันทะวงศ์ 
นางสาวศุภมาศ ศิริเศรษฐกุล 

5.  ประเมินผลการดำเนินงาน มีนาคม2566 นางสาวเกศรินทร์ กันทะวงศ์ 

6.  สรุปและรายงานการดำเนินโครงการ เมษายน2566 นางสาวเกศรินทร์ กันทะวงศ์ 

ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 2565 –เมษายน2566 

สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

งบประมาณที่ใช้   21,000 บาท 
ตารางงบประมาณ 

กิจกรรม จำนวน/บาท 

 1. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ 3,000 

 2. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3,000 

 3. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10,000 

 4. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 5,000 

รวม 21,000 
 
 
หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 3. ครู  
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การประเมินผลความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล โครงการ กิจกรรม 

ร้อยละ 95 ของ
ความสำเร็จของ
กิจกรรมในโครงการ 

1. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ 
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนทั้งหมดได้รับ
การพัฒนาด้านสมรรถนะ อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ เป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือ
เพ่ิมข้ึน 

- การบันทึกแบบ
ประเมินสมรรถนะ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระ 
  

- แบบบันทึกการ
ประเมินสมรรถนะ  

2. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนทั้งหมดมี
พัฒนาการทั้ง 9 ข้อ เป็นไปตามค่า
เป้าหมายหรือเพ่ิมขึ้น 

- การบันทึก
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์นักเรียนแต่
ละกลุ่มสาระ 

- แบบบันทึก
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์นักเรียน 
 
 

3. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่าง
ดีเป็นไปตามเป้าหมาย 
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีความพ่ึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรม 

- การบันทึกแบบ
ประเมินความพึง
พอใจนักเรียน 
- การสรุปผลจากการ
ทำกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

- แบบบันทึก 
ประเมินความพึง
พอใจนักเรียน 
- แบบบันทึก 
คะแนนในการ
สรุปผลของกิจกรรม 

4. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนสามารถสื่อสาร
โดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือเพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีความพ่ึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรม 

- การบันทึกแบบ
ประเมินความพึง
พอใจนักเรียน 
- การสรุปผลจากการ
ทำกิจกรรมสัปดาห์
ภาษาอังกฤษ 

- แบบบันทึก 
ประเมินความพึง
พอใจนักเรียน 
- แบบบันทึก 
คะแนนในการ
สรุปผลของกิจกรรม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ อย่างเต็มตามศักยภาพ มี       
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
2. นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระดีขึ้น 
          4. นักเรียนมีผลการประเมินในการใช้ภาษาท่ีดีขึ้น 
 
 
 

ลงชื่อ..………………..………………….……………ผู้เสนอโครงการ 
      ( นางสาวฐิติรัตน์  ดวงชุ่ม ) 
 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ( นางสายทอง พรหมบุญ ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้อนุมัติโครงการ 
          ( นายแพทริค กาโมร) 
                ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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16. ชื่อโครงการ โครงการนิเทศภายใน 
  

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เต็มตามศักยภาพ 

สนองมาตรฐานของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
มาตรฐานที่ 3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 ตัวบงชี้ที่ 2.4พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ตัวบงชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ตัวบงชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตัวบงชี้ที่ 3.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 ตัวบงชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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 ตัวบงชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ 
   นางสาวอัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์ 
หลักการและเหตุผล 
 การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู ตลอดจนพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนให้บรรลุตามที่ต้องการ เพราะการนิเทศการศึกษาจะช่วยกระตุ้นส่งเสริมและปรับปรุง

กระบวนการสอนของครูให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่กำหนด และการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน

ก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนของตนได้ตรงตามสภาพของปัญหาและ

ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนโดยอาศัยความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียนและครูเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนา

ตนเอง พัฒนางานและนำไปสู่การพัฒนาผู้ เรียนในที่สุด การนิเทศภายในของโรงเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน อันส่งผลในการที่จะพัฒนาบุคลากรทุกคนให้สามารถทำงานการจัด

การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง และมี

วิสัยทัศน์ แต่ยังมีปัญหาหลายประการที่ทำให้การนิเทศไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ดัง เช่น บุคลากรส่วนใหญ่

คิดว่าการนิเทศภายในโรงเรียน  คือ  การไปสังเกตการณ์สอนของครูในชั้นเรียนไม่รู้จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการ

นิเทศ และ ไม่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการนิเทศภายใน เนื่องจากเข้าใจว่าการนิเทศเป็นการไป

ตรวจสอบ จับผิด ประเมิน วิพากษ์วิจารณ์ สื่อ เครื่องมือ นวัตกรรมใหม่ๆ ทางการนิเทศไม่ได้ใช้เพ่ือการ

สนับสนุนให้เกิดการนิเทศภายในโรงเรียนได้อย่างแท้จริง บุคลากรขาดความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ 

ข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าการนิเทศภายในโรงเรียนโดยทั่วไปมีปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่าง

เร่งด่วน ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของงานวิจัยที่เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาที่พบว่าการนิเทศภายในไม่ค่อย

ประสบผลสำเร็จเกิดจากบุคลากรไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจระบบการนิเทศที่แท้จริง ขาดบุคลากรที่จ ะเป็นผู้

นิเทศ งบประมาณ ไม่เพียงพอขาดการนิเทศและติดตามอย่างต่อเนื่อง ขาดเครื่องมือในการประเมินที่เชื่อถือได้

และครูไม่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับ  

 ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนนับเป็นกระบวนการในการเร่งรัดคุณภาพ

ทางการศึกษาที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะงานวิชาการซึ่งเป็นงานหลักในการจัดการศึกษาในโรงเรียน เพราะจะช่วยให้

ครูผู้สอนหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปลี่ยนแนวคิดและวิธีการในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สามารถที่จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
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 ดังนั้น โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์จึงได้จัดโครงการนิเทศการสอนขึ้น เพื่อพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลต่อการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มี

ความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  ตามตัวชี้วัด ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ โดยมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีทักษะในการผลิตสื่อ และสามารถนำสื่อไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน  ตลอดจนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการ

สอน การนิเทศการสอนจึงเป็นกระบวนการในการแนะนำช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและสามารถจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ผลิตและใช้สื่อประกอบการ
สอนอย่างเหมาะสม วัดและประเมินผลได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดและตามสภาพจริง  
 4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย 

1 เชิงปริมาณ 
 1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน 

 2. ครูร้อยละ 95 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและสามารถ

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 3. ครูร้อยละ 95 มีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ผลิตและใช้สื่อประกอบการ

สอนอย่างเหมาะสม วัดและประเมินผลได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดและตามสภาพจริง  

 4. ครูร้อยละ 95 มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

 5. ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับดี 
 

2 เชิงคุณภาพ   
 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา และ

สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีความรู้ ความ
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เข้าใจ ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ผลิตและใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม วัดและประเมินผลได้ตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดและตามสภาพจริง  มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ขั้นตอนการดำเนินงาน  
ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลา 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติโครงการ 
มีนาคม 2565 

นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ 

นางสาวอัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ 

นางสาวอัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์ 

4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

1.กิจกรรมเพ่ือนนิเทศเพ่ือน  

2.กิจกรรมนิเทศการสอน 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

คณะกรรมการนิเทศติดตามการ

เรียนการสอน/ครูทุกท่าน 

5.  ประเมินผลการดำเนินงาน 
มีนาคม 2566 นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ 

นางสาวอัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์ 

6.  สรุปและรายงานการดำเนินโครงการ เมษายน 2566 
นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ 

นางสาวอัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์ 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

งบประมาณที่ใช้ 500 บาท 

 
10.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 1. ครู    

2. ผู้บริหาร    
3. คณะกรรมการนิเทศ 
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11. การประเมินผลความสำเร็จ 
 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1.ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศการสอน 

2.ร้อยละของครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา และสามารถจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3.ร้อยละของครูที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการ

เรียนรู้เพิ่มขึ้น ผลิตและใช้สื่อประกอบการสอนอย่าง

เหมาะสม วัดและประเมินผลได้ตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่กำหนดและตามสภาพจริง  

4.ร้อยละของครูที่มีการตรวจสอบและประเมินความรู้

ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

5.ระดับคุณภาพของผู้บริหารในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.นิเทศการจัดประสบการณ์ 

2.รายงานผลการจัด

ประสบการณ์ 

3.ประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

4.รายงานผลการดำเนินงาน

จากผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.แบบบันทึกการนิเทศ 

2.แบบสรุปผลการนิเทศ 

3.แบบประเมินความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

4.แบบรายงานผลการ

ดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
และสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ผลิตและใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม วัดและประเมินผลได้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดและตามสภาพจริง  มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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                                          ลงชื่อ..………………..………………….……………ผู้เสนอโครงการ 
      ( นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ ) 

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ..………………..………………….……………ผู้เสนอโครงการ 
           ( นางสาว อัญรัตน์  ไพรพนาพงศ์ ) 
 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ( นางสายทอง พรหมบุญ ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้อนุมัติโครงการ 
      ( นายแพทริค  กาโมร ) 
             ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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17. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะการคิดโดยโครงงาน 
   
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถปฏิบัติงาน  สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5มุ่งเน้น และพัฒนาทักษะความสามารถในการคิด และการใช้เทคโนโลยี 
 กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิด

ไตร่ตรอง 
สนองมาตรฐานของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 ตัวบ่งชี้ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 ตัวบ่งชี้ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ตัวบ่งชี้ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอนันตพร ชนะแก้ว  
   นางสาวกัลยา สีสด 

หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกฝน  ลงมือปฏิบัติ  ฝึกการ

แก้ปัญหา  สืบค้น  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ทั้งรายกลุ่ม  และรายบุคคล  โดยจัดได้หลายรูปแบบ  เช่น 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดประสบการณ์ให้แก่

นักเรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือ
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การค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษา

ตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ชิ้นงานที่สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ได้

ในชีวิตจริง การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบนำมาผสมผสานกันได้แก่ 

กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอน

แบบร่วมกันคิด เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจ อยากรู้ อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้

กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพ่ือค้นหาคำตอบด้วย

ตนเอง เป็นการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู้เบื้องต้น  สามารถสรุป

ความรู้ได้ด้วยตนเอง   การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับหลักการพัฒนาการคิดของ บลูม 

(Boom)  นักเรียนจะได้ทั้งความรู้ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์   และการ

ประเมินค่าการเรียนรู้แบบโครงงาน ยังเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ 

เรียนรู้ ตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้  และการสร้างสรรค์  

  ดังนั้นฝ่ายบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ได้มีความตระหนักในการ

ส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่าน

การเรียนรู้แบบโครงงาน Mind Mapping และ Stemขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและ

การเรียนรู้อย่างมีระบบเป็นขั้นตอน 

วัตถุประสงค ์

  1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 

 2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

 3.เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 4.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 1. นักเรียนร้อยละ 95 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา

 ความรู้ได้ 

 2. นักเรียนร้อยละ 95 มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพ่ิมข้ึน 

 3. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

 4. ครูร้อยละ 95 มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนทีส่ร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 5. ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับดี 
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 เชิงคุณภาพ   

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมขึ้นมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ครูมีการจัด

กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน  

ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

โครงการ 
มีนาคม 2565 

นางสาวอนันตพร ชนะแก้ว 

นางสาวกัลยา สีสด 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 นางสาวอนันตพร ชนะแก้ว 

นางสาวกัลยา สีสด 

4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

1. กิจกรรมเรียนรู้จริงจากโครงงาน 

- กิจกรรมเรียนรู้จริงจากโครงงานระดับปฐมวัย 
- กิจกรรมเรียนรู้จริงจากโครงงานระดับประถมศึกษา 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

ครูระดับปฐมวัยและระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5.  ประเมินผลการดำเนินงาน 
มีนาคม2566 นางสาวอนันตพร ชนะแก้ว 

นางสาวกัลยา สีสด 

6.  สรุปและรายงานการดำเนินโครงการ เมษายน2566 
นางสาวอนันตพร ชนะแก้ว 

นางสาวกัลยา สีสด 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

สถานที่ดำเนินงาน   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

งบประมาณที่ใช้   20,000 บาท 

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง นักเรียนและครู    
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การประเมินผลความสำเร็จ 
 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.ร้อยละของนักเรียนที่มี

พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 

มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา

ความรู้ได้ 

2.ร้อยละของนักเรียนที่มีการเรียนรู้

จากประสบการณ์ตรงเพ่ิมขึ้น 

3.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางวิชาการ 

4.ร้อยละของครูที่มีการจัด

กระบวนการเรียนการสอนทีส่ร้าง

โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

5.ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่มี

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

1. ประเมินพฤติกรรมการเรียน

แบบโครงงานและผลงานของ

นักเรียน 

2. ประเมินความพึงพอใจ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.รายงานผลการดำเนินโครงการ

จากผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

แบบโครงงาน 

2.แบบประเมินผลงานด้านโครงงาน 

3.แบบประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

4.แบบรายงานผลการดำเนิน

โครงการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมขึ้นมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ครูมีการจัด

กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
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  ลงชื่อ..……………….....……………….…ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางสาวอนันตพร ชนะแก้ว) 
 
 
 
 
    ลงชื่อ..……………….....……………….…ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นางสาวกัลยา สีสด) 

 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………….……ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสายทอง  พรมบุญ ) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

 
     

 
 

 ลงชื่อ..………………..…………….……ผู้อนุมัติโครงการ 
            ( นายแพทริค  กาโมร ) 
                    ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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18. ชื่อโครงการ โครงการเดินตามแนวพระราชดำริ 
   1. กิจกรรมเกษตรพอเพียง 
 
ลักษณะของโครงการ 
  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
กลยุทธ์ที่ 6 ปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และทักษะการ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมให้ครูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 6.4 มุ่งเน้นผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยยึดหลักคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
         ตนเองได ้(ข้อ 1.1.2,1.1.3,1.1.4) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา

ความรู้ได้ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ข้อ 1.1.3) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรมิดา จุฑากรณ์ 

หลักการและเหตุผล  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทย
เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน
ตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็น
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ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 
(พ.ศ.2552 – 2561) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน จากหลักการ
ดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ “เดินตามแนวพระราชดำริ” ขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
   2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
   3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการ
    ศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น 
เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นักเรียน ร้อยละ 95 มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียน ร้อยละ 95 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับดีข้ึนไป 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 

 2.นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
 พอเพียง 
 
ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ (PDCA) 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1  1.ศึกษาขอ้มูลโครงการเดินตามแนว
พระราชดำริ 
2.เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติโครงการ 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ( P ) 

18-22 พ.ค. 2565 นางรมิดา จุฑากรณ์ 
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2  ดำเนินงานตามโครงการ ( D ) 
1.กิจกรรมเกษตรพอเพียง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นางรมิดา จุฑากรณ์ 

3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน( C ) ก.พ 2566 คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงาน/
เจ้าของโครงการ 

4 สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม
และโครงการ ( A ) 

มี.ค. 2566 นางรมิดา จุฑากรณ์ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนยวุฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

งบประมาณ    
 การดำเนินงานโครงการได้มีกิจกรรมที่สนองโครงการทั้งหมด 1 กิจกรรม และได้มีงบประมาณรวม
ทั้งหมด 10,000 บาท ตามตารางงบประมาณดังนี้ 
 
รายการ/ กิจกรรม แหล่งงบประมาณ/ รวม(บาท) 
1.กิจกรรมเกษตรพอเพียง 10,000 

รวม 10,000 
 
หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

1. ฝ่ายวิชาการ 
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3. ฝ่ายงบประมาณ การเงินการบัญชีและพัสดุ 
4. ฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพภายใน 
5. ฝ่ายงานบุคคล 
 

การประเมินผลความสำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล โครงการ กิจกรรม 
ร้อยละ 95 ของ
ความสำเร็จของ
กิจกรรมในโครงการ 

1. กิจกรรมเกษตรพอเพียง 
-นักเรียน ร้อยละ 95 มีความรู้ ความ
เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
 
 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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-นักเรียน ร้อยละ 95 สามารถปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 
-นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับดี
ขึ้นไป 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
 ถูกต้อง 
 2.นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
 พอเพียง 
 
 
 
                                          ลงชื่อ.................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            ( นางรมิดา จุฑากรณ์ ) 
 
      
 
 
    ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     )นางสายทอง พรหมบุญ (  

              ผู้อำนวยการโรงเรียน            

 
 
 
 
 
 

            ลงชื่อ.................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายแพทริค  กาโมร) 

      ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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19. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
    1. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องประกันคุณภาพ 
    2. อบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 
    3. กิจกรรมดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร      

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร โดยบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม คล่องตัวมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงรูปแบบการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมเน้นความร่วมมือ 

  ในการกำหนดทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพ ให้ทุกฝ่ายรับรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู ส่งเสริมให้บุคลากรที่เก่ียวข้องได้รับ 

  การพัฒนาความรู้ในงานที่รับผิดชอบ เน้นการทำงานต่อเนื่อง ม ี

  ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายใน  

  สถานศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม (ข้อ 3) 

ระดับขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2. แผนงาน ฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกษมา พุทธวงค์ 

3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กล่าวถึง
มาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอกโดยหน่วยงานต้นสังกัดและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 สถานศึกษาต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   
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 ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน  เพ่ือเป็น
ระบบที่สร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน  นักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษามีความรู้  ความสามารถ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด  และสังคมต้องการ 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีความต่อเนื่องเข้มแข็ง  

 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 3. เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

5. เป้าหมาย  
 5.1 ด้านปริมาณ 

  1. ครูและบุคลากรสามารถดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้ถูกต้อง 

  ทันเวลา  

  2. ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยคะแนนใน

  ระดับ 4  

  3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของของโรงเรียน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

  ภายในมีค่าเฉลี่ยคะแนนในระดับ 4.5 ขึ้นไป  

5.2 ด้านคุณภาพ 

   โรงเรียนมีระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาของที่มีความต่อเนื่องเข้มแข็ง คุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด มีความคล่องตัวในการใช้ข้อมูลสารสนเทศใน

การบริหารจัดการ 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ (P) 
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน (P) 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน 
4. มอบหมายการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามกิจกรรม (D) 
 1. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องประกันคุณภาพ 
 2. กิจกรรมดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

พฤษภาคม 2565 
ถึง 

เมษายน 2566 
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- รวบรวมจุดที่ควรพัฒนาและระดมความคิดจากการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามาวิเคราะห์จุดเด่น  
จุดด้อย  โอกาสในการพัฒนา 
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 
- นิเทศการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
2565 
- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
- รวบรวมรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรและรายงานผล

โครงการ  ประจำปี  2565 (SAR) 
- จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี
การศึกษา  2565 (SAR) 

 
 

 
 
 

นางสาวกษมา  พุทธวงค์ 

5. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ( C ) ตลอดปีการศึกษา 
2564 

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงาน/

เจ้าของโครงการ 
6. สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ 
( A ) 

20 - 31 มีนาคม 
2566 

นางสาวกษมา  พุทธวงค์  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2565 – เมษายน 25646 

8. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 
9. งบประมาณ 

งบประมาณในการบริหารจัดการของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 10,000 บาท 

ตามรายละเอียดดังนี้   

กิจกรรม งบประมาณ 

1. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องประกันคุณภาพ 5,000 บาท 

2. อบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 1,000 บาท 

2. กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 4,000 บาท 

รวม 10,000 
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10. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 1. ฝ่ายงบประมาณการเงินและการบัญชี และพัสดุ 
 2. ฝ่ายวิชาการ 
 3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 4. ฝ่ายบุคคล 
 5. ฝ่ายประกันคุณภาพภายใน 
 

11.การประเมินผลความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรสามารถดำเนินการจัดส่งรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ได้ถูกต้อง ทันเวลา  

2. ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน

ของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยคะแนนใน ระดับ 4  

3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของของโรงเรียน 

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมีค่าเฉลี่ย

คะแนนในระดับ 4.5 ขึ้นไป  

 

- การติดตามตรวจสอบ 

- การประเมิน 

- การตอบ

แบบสอบถามความพึง

พอใจ 

 

 

 

 

- แบบติดตาม

ตรวจสอบ 

- แบบประเมินคุณภาพ 

- การตอบ

แบบสอบถามความพึง

พอใจ 

 

 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมรีะบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของทีม่ีความต่อเนื่องเข้มแข็ง คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด 
มีความคล่องตัวในการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายใน  ส่งผลให้เป็นที่เชื่อมั่นและพอใจของผู้เรียน  
ผู้ปกครองและชุมชน   
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                  ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ 

      (นางสาวกษมา พุทธวงค์) 

                หวัหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

             ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                 (นางสายทอง  พรหมบุญ) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

 

 

 

 

                        ลงชื่อ.................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                (นายแพทริค  กาโมร) 

                        ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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20. โครงการ  พัฒนาทักษะชีวิต 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบสองภาษา จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือกันระหว่างบ้าน  ชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐ
และเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาสู่มาตรฐาน ในรูปแบบสองภาษาและส่งเสริมการ
 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร มุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารสองภาษา 
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาทักษะและอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5 มุ่งเน้น และพัฒนาทักษะความสามารถในการคิด และการใช้เทคโนโลยี 
  กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมความสามารถผู้เรียนให้คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
กลยุทธ์ที่ 6 ปลูกฝังผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และทักษะการ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมให้ครูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 6.3 เสริมสร้างและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 
กลยุทธ์ที่ 6.4 มุ่งเน้นผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยยึดหลักคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับปฐมวัย  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ข้อ 1.1.2 /1.1.3/ 1.1.4 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ข้อ 1.2.1/1.2.2 /1.2.3/ 1.2.4  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
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 ข้อ 1.3.1/ 1.3.2/ 1.3.3  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
 ข้อ 1.4.1/1.4.2/ 1.4.3    
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ข้อ 2.1.1/ 2.1.2  
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ข้อ 3.1.2  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ข้อ 3.2.1  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อ 1.1.1   
 ตัวชี้วัดที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อ 1.2.1 – 1.2.4 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ข้อ 2.2.1 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ตัวบงชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ตัวบงชี้ที่ 3.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 

แผนงาน วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ 

หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดทักษะ เป็นสมรรถนะสำคัญ ที่
ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้จัก
จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน ป้องกันตัวเองในภาวะ
คับขัน และจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม  
 วัยแรกรุ่นหรือวัยรุ่น เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตที่ดำรงอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ ผู้ปกครองสู่
การแสวงหาเป้าหมายในการดำรงอยู่ของตนเอง มองหาสิ่งที่ตนชื่นชอบ อยากจะเป็น และพยายามทดลองทำสิ่ง
ต่าง ๆ เพ่ือแสดงถึงความเป็นตัวตนของตนเองที่จะยืนอยู่ในโลก สังคม และชุมชน ให้ตนเป็นในแบบที่ตนชื่น
ชอบนั้น หลายครั้งจะมีพฤติกรรมแปลก ๆ การเลียนแบบความประพฤติปฏิบัติที่เบี่ยงเบนไปจากความคาดหวัง
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ของครอบครัว ชุมชน สังคมปกติทั่วไป จนอาจถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพตนเอง และสังคมรอบข้าง  
การปรับทิศทางความคิด แนวทางการใช้เวลา และใช้ชีวิตเข้าสู่กระแสการมีงานทำ  จะเป็นการสร้างคุณค่า
ให้กับตัวเด็กเอง สังคม และประเทศชาติ ทักษะชีวิตและอาชีพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตในสังคมที่
ซับซ้อน และสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นทักษะที่ช่วยให้บุคคลปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิผล ตลอดจนช่วยเสริมสร่งการดำเนินชีวิตให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น    
วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียด  และมีทักษะการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต
ผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 

 1. เชิงปริมาณ 

  1.1 ร้อยละ 95 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อ่ืน รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด และมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
  1.2  ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้  ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

 2. เชิงคุณภาพ 

 2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และมี
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
  2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต
ผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
วิธีดำเนินการ 
1.  ขั้นเตรียมการ  (Plan)   
 1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
 1.2 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการดำเนินการโครงการ 
 1.3 เตรียมบุคลากร  โดยการอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 
 1.4 เสนอโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ต่อผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 1.5 วางแผนการประชุม 
 1.6 แต่งตั้งกรรมการ 
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2.  ขั้นดำเนินการ  (Do) 
2.1  ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯและมอบหมานภาระงาน 
2.2  ดำเนินงานตามโครงการฯ 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่  1   
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ  มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ

ผู้อ่ืน  รู้จักคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียด  
และมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ผ่านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ดังนี้ 
 

คุณลักษณะ 10 ทักษะ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
1.ทักษะการแก้ปัญหา 
2.ทักษะการตัดสินใจ 
3.ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
4.ทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
5.ทักษะการสื่อสาร 
6.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
7.ทักษะการตระหนักในตนเอง 
8.ทักษะความเห็นอกเห็นใจ 
9.ทักษะการจัดการกับอารมณ์ 
10.ทักษะการจัดการกับความเครียด 

- คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) 
- ศิลปะการแสดง (Performing Arts) 
- เทคโนโลยี (Technology)  
- กีฬา (Sports) 
- พืชสวน (Horticulture) 
- ชุมชน (Community) 
- สิ่งแวดล้อม (Environmental) 
- ธุรกิจ (Business) 
- วิศวกรรม (Engineering) 
- การแพทย์ (Medical) 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่  2   

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต
ผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการสอนนักเรียนให้พัฒนาทักษะชีวิต ได้ยึดแนวปฏิบัติ
ตามทักษะที่เป็นแกนกลางหรือหัวใจสำคัญในการดำรงชีวิต โดยมีความรู้ความสามารถ และเชียวชาญในทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพ 
3. ขั้นนิเทศติดตามผล (Check) 
                      คณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯกำหนด  
 
4. ขั้นประเมินและรายงานผล (Action) 
                      1. สรุปประเมินโครงการฯ 
                      2. จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 
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ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนยวุฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 
งบประมาณ    
 การดำเนินงานโครงการได้มีงบประมาณรวมทั้งหมด  120,000  บาท  
หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหาร/ บุคลากร / ครู/ นักเรียน/ ผู้ปกครอง 
 

 

 

             ลงชื่อ..………………..………………….……………ผู้เสนอโครงการ 
      ( นางสาวปรียาพัฒน์ จันคำ ) 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ( นางสายทอง พรหมบุญ ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ..………………..…………………………..……ผู้อนุมัติโครงการ 
      ( นายแพทริค  กาโมร ) 
              ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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21. ชื่อโครงการ สนับสนุนสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร 
1. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูและ
บุคลากร 
2. กิจกรรมสวัสดิการเพื่อครูและบุคลากร 
3. กิจกรรมส่งเสริมและให้บริการงานวีซ่าครูและนักเรียนชาวต่างชาติ 
4.กิจกรรมอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร      
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถปฏิบัติงาน สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให้ทันเหตุการณ์โดยใช้เทคโนโลยี 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ตัวบ่งชี้ 1.1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม
และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
ตัวบ่งชี้ 1.2.3 มีความม่ันใจ กล้าพูดกล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิรู้หน้าที่
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
ตัวบ่งชี้ 1.4.2 เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
   ตัวบ่งชี้ 2.2.1 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมและเพียงพอกับชั้นเรียน ตามภารกิจการเรียน
การสอน 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

ตัวบ่งชี้ 2.3.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
ตัวบ่งชี้ 2.3.2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 

 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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ตัวบ่งชี้ 2.6.1 สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรา
การศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
1.1.1.2ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เหมาะสม ตามระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
1.1.2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 

 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

1.2.3.1 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
เชื้อชาติ ศาสนาภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.4.1 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.3.1 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครู
รักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.4.1 มีการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.5.1 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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แผนงาน บริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภูษณดา สิทธิพานิช  

นางสกุลตรา กำเนิดศิริ 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยทรัพยากรครูและบุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในองค์กร เพราะการขับเคลื่อนองคกรใหสามารถ
ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นตองอาศัยครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหลัก ดังนั้นการที่จะรักษาครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถไวในองค์กรจำเป็นที่จะตองใหครูและบุคลากรได้ทำงาน
อย่างมีความสุข  มีสวัสดิการที่เหมาะสม ส่งเสริมการเคารพความแตกต่างของกันและกัน สงเสริมใหทุกคนมีการ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดอบรม และสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมสัมมนาตาม
หน่วยงานต้นสังกัด หรือไปทัศนศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ ภูมิปัญญาต่าง ๆ เพ่ือนำมาพัฒนาตนเอง 
พัฒนาโรงเรียน นำความรู้ที่ได้มาสั่งสอน อบรมนักเรียน/ลูกศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติที่ดี
งามเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคม และพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. เพ่ือให้นักเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
3. เพ่ือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
5. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจกันกับครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  

กิจกรรมในโครงการมีความสำเร็จร้อยละ 95 ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ  

  โรงเรียนมีเป้าหมายที่มุ่งครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลพร้อมทั้งผู้บริหารมีการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำคำปรึกษา
ทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะที่เสี่ยงอุบัติเหตุ มีการบริการในด้านงานวีซ่าที่คล่องตัว  ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจในสวัสดิการของ
โรงเรียนในระดับดีมาก 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1  1. ประชุมฝ่ายงานเพ่ือวางแผนการจัดทำ
โครงการ 
2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม 
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (P) 

มีนาคม - 
พฤษภาคม 2565 

นางสาวภูษณดา สิทธิพานิช
นางสกุลตรา กำเนิดศิริ 
 

2 ดำเนินงานตามโครงการ (D) 
4.1. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการอบรม
ศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู
และบุคลากร 
4.2. กิจกรรมสวัสดิการเพื่อครูและบุคลากร 
4.3. กิจกรรมส่งเสริมและให้บริการงานวีซ่า
ครูและนักเรียนชาวต่างชาติ 
4.4. กิจกรรมอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 
ตลอดปีการศึกษา 

65 
 

ตลอดปีการศึกษา 
65 

ตลอดปีการศึกษา 
65 

ก.ย. – ต.ค. 65 

 
นางสาวภูษณดา สิทธิพานิช
นางสกุลตรา กำเนิดศิริ 
 

3 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน 
(C) 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงาน/

เจ้าของโครงการ 
4 สรุป รายงานผลการดำเนินโครงการ (A) 20 – 30 ก.ย. 65  

(ภาคเรียนที่1) 
20 - 31 มี.ค 

2566 
(ภาคเรียนที่ 2) 

นางสาวภูษณดา สิทธิพานิช
นางสกุลตรา กำเนิดศิริ 

 

สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนยวุฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ 

งบประมาณ   1,444,000 บาท  
 การดำเนินงานโครงการได้มีกิจกรรมที่สนองโครงการทั้งหมด 4 กิจกรรม และได้มีงบประมาณรวม
ทั้งหมด 1,444,000 บาท ตามตารางงบประมาณดังนี้ 
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รายการ 
งบประมาณ 

รายการย่อย รวม(บาท) 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากร 
- ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาหาความรู้ 
  

 
 

3,000 
 

 
 

3,000 

กิจกรรมสวัสดิการเพื่อครูและบุคลากร 
- สวัสดิการปีใหม่ 
- กองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากร 
- ประกันสังคมครูไทย/ครูต่างชาติ 
- กองทุนสงเคราะห์ ครู และบุคลาการทางการศึกษา (3%) 
- สนับสนุนการจัดทำงาน SAR 
- กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 
10,000 
20,000 
960,000 
300,000 
1,000 
1,000 

1,381,000 

กิจกรรมส่งเสริมและให้บริการงานวีซ่าครูและนักเรียนชาวต่างชาติ  50,000 
กิจกรรมอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  10,000 

รวม 1,444,000 

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 1.ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
 2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 3. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและการเงิน 
 4. ฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่ 

การประเมินผลความสำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล โครงการ กิจกรรม 

กิจกรรมในโครงการ
มีความสำเร็จร้อยละ 

95 

1. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาหา
ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร 
- ร้อยละ 95 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมและ
เพียงพอกับชั้นเรียน  
- ร้อยละ 95 ครูมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ, 
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน มีการ
สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลได้ 

- การวัดจาก
แบบประเมิน
ต่าง ๆ 
 

- แบบประเมิน
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
- แบบนิเทศ
ภายใน 
- รายงานสรุป
เอกสารการเข้า
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- ร้อยละ 95 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
- ร้อยละ 95 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
- ร้อยละ 95 สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรา
การศึกษาปฐมวัยและ  อัตลักษณ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 

ร่วมประชุม 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
- รายงานการ
เข้าร่วมอบรม 
- รายงาน SAR 
รายบุคคล 
 

 

2. กิจกรรมสวัสดิการเพื่อครูและบุคลากร 
- ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ
ในสวัสดิการของโรงเรียนในระดับดีมาก 
- ร้อยละ 95 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

- การวัดจาก
แบบประเมิน 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

 

3. กิจกรรมส่งเสริมและให้บริการงานวีซ่าครูและ
นักเรียนชาวต่างชาติ 
- ร้อยละ 95 โรงเรียนจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้แก่ครูและเด็กอย่างรอบด้าน 
- ร้อยละ 95 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนาภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
- ร้อยละ 95 ของผู้รับบริการด้านวีซ่ามีความพึง
พอใจในระดับดีมาก 

- การวัดจาก
แบบประเมิน 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

กิจกรรมในโครงการ
มีความสำเร็จร้อยละ 

95 

4. กิจกรรมแผนฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- ร้อยละ 95 ของเด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่

เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย 

- ร้อยละ 95 ของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูดกล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิรู้
หน้าที่รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

- ร้อยละ 95 ของเด็กมีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผล และการคิด

-การสังเกต 
- การเข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรมหลัง
การทำกิจกรรม 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
- แบบสรุป
กิจกรรม 
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แก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ 
ได้ 

- ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีความสามารถในด้าน
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เหมาะสม ตามระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

- ร้อยละ 95 ของจำนวนนักเรียน, ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. นักเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
3. โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ

องค์กรที่เก่ียวข้อง 
5. ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจในสวัสดิการของโรงเรียน 
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                                          ลงชื่อ..………………..………………….……………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ส่วนที่ 4  
การกำกับ  ติดตาม  และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

การกำกับ  ติดตาม  และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจะต้องมีการวาง
แผนการดำเนินงานให้ชัดเจน  สามารถปฏิบัติได้จริงและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

1. สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร
กระบวนการ
เรียนรู้และ
กิจกรรมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างครบ
ครัน 
 

1. ระดับคุณภาพของการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับผู้เรียน 

2. ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญาเต็มศักยภาพ 

3. ระดับคุณภาพของการสนับสนุนให้
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. ระดับคุณภาพของการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

5. ระดับคุณภาพของการนิเทศภายใน 
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

1.ประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหาร   
2.ประเมินผลการนิเทศการสอน 
ของครู 

1.แบบประเมินความพึง
พอใจ 
2.แบบบันทึกผลการนิเทศ
การสอน 
 

ตลอดปี 
การศึกษา 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายบุคคล 
4. ฝ่ายการเงิน 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

2. สถานศึกษามี
การจัด
สภาพแวดล้อม
และบริการที่สิ่ง
เสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
 

1. ระดับคุณภาพของการจัด
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย พอเพียง
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้สำหรับผู้เรียน 

2. ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
และความปลอดภัยของผู้เรียน 

3. ระดับคุณภาพของการจัดห้องสมุด
ที่ให้บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ
ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
4. ระดับคุณภาพของการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนในรูปแบบสอง
ภาษา 

1. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องต่อผู้บริหารที่จัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้ผู้เรียน 

1. แบบประเมินความพึง
พอใจ ต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจการจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้ผู้เรียน 

ตลอดปี 
การศึกษา 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายบุคคล 
4. ฝ่ายการเงิน 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
7.ฝ่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา  
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

3. สถานศึกษามี
การร่วมมือกัน
ระหว่างบ้าน 
องค์กรศาสนา 
สถาบันทาง
วิชาการ องค์กร
ภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ใน
ชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. ระดับคุณภาพของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

1. ประเมินความพึงพอใจในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

แบบประเมินความพึง
พอใจการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ตลอดปี 
การศึกษา 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายบุคคล 
4. ฝ่ายการเงิน 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

4. ผู้บริหารมี
ภาวะผู้นำและ                                                                                                                                                           
ความสามารถ
ในการบริหาร        
จัดการศึกษา 

1. ระดับคุณภาพของผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 
2. ระดับคุณภาพของผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด ทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ 
3. ระดับคุณภาพของผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
4. ระดับคุณภาพของผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอำนาจ 
5. ระดับคุณภาพความ 
พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
ต่อการบริหารจัดการ 
6. ระดับคุณภาพของผู้บริหาร ให้คำแนะนำ 
คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มที ่ 

1.ประเมินความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยว 
ข้องทุกฝ่าย ต่อผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
2. ประเมินความพึงพอใจของ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทีม่ีความม่ันใจต่อ
ระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา 
 

1. แบบประเมินความพึง
พอใจ ต่อผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจ ของคร ูผู้ปกครอง 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายบุคคล 
4. ฝ่ายการเงิน 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
 

161 
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2565  



 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

5. สถานศึกษามี
การจัดองค์กร
โครงสร้างระบบ
การบริหารงานและ
พัฒนาองค์กรอย่าง
เป็นระบบครบวงจร 

1. ระดับคุณภาพของการจัดองค์กร
โครงสร้างระบบบริหารงานที่มีความ
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
2. ระดับคุณภาพของการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
3. ระดบัคุณภาพของระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 
ที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
4. ระดับคุณภาพของการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5. ร้อยละของผู้รับบริการและ
ผู้เกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการ
บริหารงานและพัฒนาผู้เรียน 

1.ประเมินความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกี่ยวกบัข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยี 
2. ประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

1. แบบประเมินพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายเกี่ยวกับข้อมูล
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายบุคคล 
4. ฝ่ายการเงิน 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

6. สถานศึกษามี
การประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
ตามท่ีกำหนดใน
กฎกระทรวง 

1. ระดับคุณภาพของการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. ระดับคุณภาพของการจัดทำและ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ระดับคุณภาพของการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและการใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
4. ระดับคุณภาพของการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
5. ระดับคุณภาพของการนำผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากาอย่าง
ต่อเนื่อง 
6. ระดับคุณภาพของการจัดทำรายงาน
ประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

1.ตรวจสอบแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
2.กำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
3.ตรวจสอบระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

1. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. แบบประเมินการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายบุคคล 
4. ฝ่ายการเงิน 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

7. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้
ความสามารถ
ตรงกับงานที่
รบัผิดชอบ มีครู
เพียงพอและ
พัฒนาตนเองอยู่
เสมอ 
 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือตาม
ความถนัด 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีจำนวนพอเพียง 
4. ร้อยละของครูและบุคลากร อบรม 
ศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 

1. ตรวจสอบจากแฟ้มประวัติของ
ครูและบุคลากร 
2. ตรวจสอบจากรายงานการอบรม
ของครูและบุคลากร 

1. แฟ้มประวัติของครู
และบุคลากร 
2. รายงานการอบรมของ
ครูและบุคลากร 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายบุคคล 
4. ฝ่ายการเงิน 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

8. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
 

1. ร้อยละของครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา กำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 
4. ร้อยละของครูและ 
บุคลาการทางการศึกษา ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำ
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
 

1. สังเกตการสอนโดยการนิเทศ
การสอน 
2. ประเมินเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 
 
 

1. แบบบันทึกผลการ
นิเทศการสอน 
2. แบบประเมิน
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายบุคคล 
4. ฝ่ายการเงิน 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

 5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 
7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

10. ครูมี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการ
เรียนรู้ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถใช้ ICT ในการจัดการ
เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาทีต่นรับผิดชอบและ
ใช้ผลการปรับ 
การสอน 

1. ประเมินความพึงพอใจการใช้
อุปกรณ์ ICT 
2. ตรวจสอบรายงานการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

1. แบบประเมินความพึง
พอใจการใช้อุปกรณ์ ICT 
2. รายงานการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายบุคคล 
4. ฝ่ายการเงิน 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

11. ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จำเป็น
ตามหลักสูตร 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะทาง
ภาษาไทย อังกฤษ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคะแนนที่เหมาะสม
กับวัย 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ผลการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

1. สังเกตพฤติกรรมเด็กท่ีสนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่าง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
2. ประเมินจากผลงานของเด็กและ
การตอบคำถามที่มีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. สังเกตพฤติกรรมเด็กและผลงาน
ที่มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับ
วัย 
4. สังเกตพฤติกรรมและประเมิน
จากผลงานของเด็กที่มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
5. สังเกตพฤติกรรมและประเมิน
จากผลงานของเด็กที่มีจินตนาการ
และความคิดสร้าง 
สรรค์ 

1. แบบประเมิน
พัฒนาการคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
2. ผลงานของเด็ก 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายบุคคล 
4. ฝ่ายการเงิน 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

12. ผู้เรียนมีทักษะใน
การสื่อสารโดยใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเป็น
อย่างดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ในชีวิตประจำวัน 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะใน
การสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ 

1. สังเกตพฤติกรรมเด็กและผลงาน
ที่มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับ
วัย 

1. แบบประเมิน
พัฒนาการคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
2. ผลงานของเด็ก 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายบุคคล 
4. ฝ่ายการเงิน 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
7.ฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

13. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง 

1. ร้อยละของนักเรียนสรุปความคิด
จากเรื่อง 
ที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
2. ร้อยละของนักเรียนนำเสนอวิธีคิด
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง 
3. ร้อยละของนักเรียนกำหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
4. ร้อยละของนักเรียน 
มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

1. สังเกตพฤติกรรมเด็กท่ีสนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่าง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
2. ประเมินจากผลงานของเด็กและ
การตอบคำถามที่มีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. สังเกตพฤติกรรมเด็กและผลงาน
ที่มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับ
วัย 
4. สังเกตพฤติกรรมและประเมิน
จากผลงานของเด็กที่มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
5. สังเกตพฤติกรรมและประเมิน
จากผลงานของเด็กที่มีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 

1. แบบประเมิน
พัฒนาการคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
2. ผลงานของเด็ก 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายบุคคล 
4. ฝ่ายการเงิน 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเปา้หมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายทีร่ับผิดชอบ 

15. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
9. มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ศาสนา 

1.สังเกตพฤติกรรมเด็กท่ีมีวินัย 
รับผิดชอบเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ
แม่  ครู อาจารย์       
2.สังเกตพฤติกรรมเด็กท่ีเล่นและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.สังเกตพฤติกรรมเด็กท่ีมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน 
4.สังเกตพฤติกรรมเด็กททีป่ระพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนา
ที่ตนนับถือได้ 

แบบประเมินพัฒนา 
การคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายบุคคล 
4. ฝ่ายการเงิน 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

16. ผู้เรียนมีสุขนิสัย
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี  
มีสุขภาพพลานามัย 
สมบูรณ์แข็งแรง 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนัก
ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการ
เคลื่อนไหว 
ตามวัย ร่าเริงแจ่มใส 
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
3. ร้อยละของนักเรียน 
ที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยง
ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย 
และ สิ่งเสพติด 

1. ประเมินผลจากการชั่งน้ำหนัก 
และวัดส่วนสูงเด็ก 
2.สังเกตพฤติกรรมเด็กท่ีมีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย 
3.สังเกตพฤติกรรมเด็กท่ีมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพของตน 
4.สังเกตพฤติกรรมเด็กท่ีสามารถ
ดูแลตนเองการหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อและการป้องกันโรค
อุบัติเหตุ  ภัย และสิ่งเสพติด 

1.แบบบันทึกการชั่ง
น้ำหนัก และวัดส่วนสูง 
2.แบบประเมิน
พฤติกรรมเด็กด้านการ
เคลื่อนไหว 
3.แบบประเมิน
พฤติกรรมเด็กด้านสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตน 
4.แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพประจำวัน 
 5.แบบประเมิน
พฤติกรรมเด็กด้านการ
ดูแลตนเองการ
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่อและการป้องกัน
โรคอุบัติเหตุ  ภัย และ
สิ่งเสพติด 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายบุคคล 
4. ฝ่ายการเงิน 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

17. ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัย 
ด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา 

1. ร้อยละของนักเรียน 
ที่สร้างผลงาน จากการเข้าร่วม
กิจกรรม ด้านศิลปะดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 
 

1.สังเกตพฤตกิรรมเด็กท่ีมีความร่า
เริงแจ่มใส และมีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง 
2.สังเกตพฤติกรรมเด็กท่ีมีความม่ันใจ
และกล้าแสดงออก 
3.สังเกตพฤตกิรรมเด็กท่ีมีความ 
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 
4.ประเมินผลงานศิลปะ  การเข้าร่วม
กิจกรรมดนตรี และการเคลื่อนไหว  

1. แบบประเมิน
พัฒนาการตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายบุคคล 
4. ฝ่ายการเงิน 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 173 
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2565   



เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

18. ผู้เรียนอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขโดยยึด
หลักคุณธรรมตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขโดยใช้หลักคุณธรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวปฏิบัติ 

1. สังเกตพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน
ของผู้เรียน 
 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกันของผู้เรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายบุคคล 
4. ฝ่ายการเงิน 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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