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บทที่  1  
ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  สรุปโดยแยกตามลําดับดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
2. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
3. แนวทางการจัดการศึกษา 
4. แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น 
5. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน / คณะกรรมการนักเรียน 

 
1  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
1.1  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 

          
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี      ทรงก่อตั้งมูลนิธิอุบลรัตน์ขึ้นเมื่อ 

วันที่  5 สิงหาคม 2535 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นพระราชอนุสรณ์แห่งพระเกียรติคุณของสมเด็จ  
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทางด้านการดนตรีและการศึกษา  ในวันที่  9   สิงหาคม  2535   สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิอุบลรัตน์ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์และ
ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “สก” ประทับไว้ที่ตราของมูลนิธิฯ เพ่ือความ
เป็นสิริมงคล โดยได้รับอนุญาตให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลําดับที่ 236  ตามประกาศของกระทรวงการคลัง 
ฉบับที่ 7  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  2536 

วัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งของมูลนิธิอุบลรัตน์คือ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนใน 
ชนบท  เพ่ือส่งเสริมวิชาความรู้พ้ืนฐานด้านการประกอบอาชีพแก่เยาวชนและสตรีเพ่ือยกบทบาท และฐานะ
ของเด็กและสตรีให้สูงขึ้นในสังคม        มูลนิธิฯจึงได้ให้ความสําคัญต่องานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของ
เยาวนารีในระดับท้องถิ่น  ด้วยการจัดหาทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นกว่าการศึกษาภาคบังคับสําหรับนักเรียน
ยากจน  สร้างศูนย์การศึกษาสําหรับเยาวนารี สร้างและพัฒนาบุคลากรครูและอาคารเรียนเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ   สร้างแรงกระตุ้นให้เยาวชนมีจิตใจใฝุรักในการศึกษา  รักการ
เรียนรู้  เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
สืบไป      

ดังนั้นในปี  พ.ศ. 2536   มูลนิธิอุบลรัตน์ได้รับนักเรียนหญิงชาวไทยภูเขาและพ้ืนราบในเขต 
ภาคเหนือ  ที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 40 คน       ไว้ในความอุปการะให้ได้ศึกษาต่อใน       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยไปศึกษาที่โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเนื่องจากในขณะนั้นทางมูลนิธิฯ ยังไม่ได้ก่อตั้ง
โรงเรียนของมูลนิธิฯขึ้น 
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  ต่อมาสํานักงานศึกษาธิการอําเภอเชียงดาว   และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ได้
เสนอให้ทางมูลนิธิฯจัดตั้งโรงเรียนขึ้น   จึงได้ขอจดทะเบียนอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(1) 
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน   พ.ศ. 2525   ประเภทสามัญ   สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3          
เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ. 2537  ลงนามแทนโดย  นางสาวนิภา  กิจเจริญ  เป็นผู้รบัใบอนุญาตและได้ขอ
พระราชทานพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เป็นชื่อโรงเรียนว่า  
“โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์” ตั้งอยู่เลขท่ี 167  หมู่ที่ 8  ซอยเทศบาล  3  ถนนเชียงใหม่ -  ฝาง  ตําบลเชียงดาว   
อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่   มีเนื้อที่ทั้งหมด  8 ไร่ 2 งาน  81  ตารางวา 

วันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2537    นายสัมพันธ์   ทองสมัคร  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอุบลรัตน์  เพ่ือใช้เป็นอาคารเรียนของ
มูลนิธิฯ  โรงเรียนเปิดทําการสอนเป็นครั้งแรกในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2537  มีนักเรียนจํานวน  103  
คน  เป็นชาวไทยภูเขา  29  คน  และพ้ืนราบ  74  คน  ครูจํานวน  3  คน  เป็นการเรียนการสอนนอกระบบ
โรงเรียน ขณะนั้นเซอร์อังเจลิน  อังคณา  ผิวเกลี้ยงเป็นผู้จัดการและ เซอร์ มารี โปแลต กาญจนา  สมสุข  เป็น
ครูใหญ่   เริ่มการเรียนการสอนในระบบสายสามัญ  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2537  เป็นต้นมา           
มีนักเรียนประจํารุ่นแรก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จํานวน  100  คน  ครูจํานวน  5  คน โดยใช้อาคาร  2  ชั้น  
ชั้นบนเป็นที่พักและชั้นล่างเป็นห้องเรียน   นักเรียนที่รับเข้าเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนหญิงที่มีฐานะยากจนและ
ด้อยโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคเหนือ 
 ปีการศึกษา 2538 รับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 100  คน รวมมีนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษา 1 – 2  จํานวน  189  คน  ครูจํานวน  8  คน 
 ปีการศึกษา  2539  รับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน  100 คน  รวมมีนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  จาํนวน  252  คน  ครูจํานวน  13  คน   ในปีการศึกษานี้การก่อสร้างอาคารอุบล
รัตน์แล้วเสร็จและเริ่มใช้เป็นอาคารเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาเป็นรุ่นที่ 1           
จํานวน  98   คน 
 ปีการศึกษา  2540  มีนักเรียนจํานวน  262  คน ครูจํานวน  14  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
จบการศึกษาเป็นรุ่นที่  2  จํานวน  97  คน 
 ปีการศึกษา   2541  มีนักเรียนจํานวน  261 คน ครูจํานวน  14  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
จบการศึกษาเป็นรุ่นที่  3  จํานวน  69 คน  ชื่อรุ่นว่า  “  นที  ” 
 ปีการศึกษา   2542  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  - 3  จํานวน  282  คน  ครูจํานวน  14  คน  
และพนักงานจํานวน  7  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จบการศึกษาเป็นรุ่นที่  4  จํานวน  92 คน                
ชื่อรุ่นว่า  “ สายรุ้ง ” 
 ปีการศึกษา   2543  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  - 3  จํานวน  266  คน  ครูจํานวน  13  คน  
และพนักงานจํานวน  10  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จบการศึกษาเป็นรุ่นที่  5  จํานวน  92  คน             
ชื่อรุ่นว่า  “ ตะวัน ” 
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 ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543  -  2547 
 ปีการศึกษา   2544  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  จํานวน  287  คน  ครูจํานวน  13  คน  
และพนักงานจํานวน  10  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จบการศึกษาเป็นรุ่นที่  6  จํานวน  79  คน             
ชื่อรุ่นว่า  “ หยาดฝน ” 
 ในปีการศึกษานี้  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียน และเปลี่ยนแปลง
ประเภทโรงเรียนจากโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา มาตรา15 (1) เป็นโรงเรียนเอกชน      ประเภทการ
กุศล  มาตรา  15 (3)  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2544  เป็นต้นไป 

ปีการศึกษา  2545  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  จํานวน  295  คน  ครูจํานวน  14  คน  
และพนักงานจํานวน  9  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จบการศึกษาเป็นรุ่นที่  7  จํานวน  94 คน                
ชื่อรุ่นว่า  “ ประกายดาว ” 
 ปีการศึกษา  2546  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  จํานวน  305  คน  ครูจํานวน  15  คน  
และพนักงานจํานวน  9  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จบการศึกษาเป็นรุ่นที่  8 จํานวน   94  คน     
ชื่อรุ่นว่า  “ แสงเทียน ” 
 ในปีการศึกษานี้  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
ประจําปีการศึกษา  2546 ระดับประเทศ 
 ปีการศึกษา  2547  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  จํานวน  287  คน  ครูจํานวน  13  คน  
และพนักงานจํานวน  10  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จบการศึกษาเป็นรุ่นที่  9  จํานวน  79 คน              
ชื่อรุ่นว่า  “ สายน้ํา ” 
 ในปีการศึกษานี้  โรงเรียนได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  จากสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( องค์กรมหาชน ) 
 ปีการศึกษา  2548  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  จํานวน  274  คน  ครูจํานวน  15  คน  
และพนักงานจํานวน  9  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จบการศึกษาเป็นรุ่นที่  10  จํานวน  99  คน             
ชื่อรุ่นว่า “ รวงข้าว ” 
 ปีการศึกษา  2549  ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนลง  โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  คือ
อนุบาล  1 – 3  และระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่  1  และ  2  คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ  4            
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับเด็กบ้านมิตราทรที่ติดเชื้อ  เอช  ไอ  ว ี  ในกระแสเลือด  เด็กท่ีได้รับผลกระทบ
จากเอดส์และเด็กกําพร้ายากจน  ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนชั้นอนุบาล จํานวน  12  คน       ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 จํานวน  13  คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 7 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3    จํานวน  266  คน      
ครู  24  คน  และบุคลากร  8  คน    โดยใช้อาคารเรียนและห้องประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่มาปรับใช้เป็น
ห้องเรียน  และได้ขอบริจาคโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน  เอกสารประกอบการเรียน  อุปกรณ์และสื่อการสอน          
จากสํานักพิมพ์ต่าง ๆ  และโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มาเพ่ิมเติมให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน  
นักเรียนได้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  
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และยังมีกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตร  เช่น  การเกษตร  คอมพิวเตอร์   ดุริยางค์  การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม  การนวดแผนไทย  และการอบรมเรื่อง ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต    เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับอนาคตที่ดีของชาติต่อไป    สมดังคําที่ว่า  “ การศึกษา  คือ  รัตนวิถีชีวิต”  
มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จบการศึกษาจํานวน  76  คน  เป็นรุ่นที่  11  ชื่อรุ่นว่า  “ กาสะลอง ” 

ปีการศึกษา  2550 มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จํานวน  342  คน              
ครูจํานวน  24  คน  และพนักงานจํานวน  6  คน  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       จบการศึกษาจํานวน    
95   คน  เป็นรุ่นที่  12  ชื่อรุ่นว่า  “ ปีติพรรษ 80  ” 

ปีการศึกษา 2551  มีนักเรียนชั้นอนุบาล  1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3      จํานวน  338  คน         
ครูจํานวน  24  คน  และพนักงานจํานวน  6  คน      มนีักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จบการศึกษาจํานวน     
86   คน  เป็นรุ่นที่  13  ชื่อรุ่นว่า  “ ต้นกล้า  ” 

ปีการศึกษา  2552  มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3        จํานวน  392  คน       
ครูจํานวน  24  คน  และพนักงานจํานวน  6  คน        มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จบการศึกษาจํานวน  
104   คน เป็นรุ่นที่  14  ชื่อรุ่นว่า  “ ศตวรรษ  ” 

ปีการศึกษา  2553    มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3       จํานวน  424  คน      
ครูจํานวน  26  คน  และพนักงานจํานวน  6  คน     มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     จบการศึกษาจํานวน    
88   คน   เป็นรุ่นที่  15  ชื่อรุ่นว่า  “ ข้าวไร่  ” 

ปีการศึกษา  2554    มีนักเรียนชั้นอนุบาล  1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3        จํานวน  460  คน        
ครูจํานวน  29  คน  และพนักงานจํานวน  6  คน   มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     จบการศึกษาจํานวน      
104   คน   เป็นรุ่นที่  16  ชื่อรุ่นว่า  “ สายสัมพันธ์  ” 

ปีการศึกษา  2555    มีนักเรียนชั้นอนุบาล  1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3        จํานวน  460  คน        
ครูจํานวน  29  คน  และพนักงานจํานวน  6  คน   มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     จบการศึกษาจํานวน      
104   คน  เป็นรุ่นที่  17  ชื่อรุ่นว่า  “ กาลเวลา  ” 

ปีการศึกษา  2556    มีนักเรียนชั้นอนุบาล  1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3        จํานวน  464  คน        
ครูจํานวน  30  คน  และพนักงานจํานวน  10  คน   มีนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     จบการศึกษาจํานวน      
95   คน  เป็นรุ่นที่  18  ชื่อรุ่นว่า  “ ภัทรมิตร  ” 

ปีการศึกษา  2557  มีนักเรียนชั้นอนุบาล  1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3        จํานวน  446  คน        
ครูจํานวน  30  คน  และพนักงานจํานวน  10  คน   มีนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     จบการศึกษาจํานวน      
83   คน  เป็นรุ่นที่  19  ชื่อรุน่ว่า  “ ทศนวรัตน์ ” 

 
โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการกุศล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ภายใต้ความดูแลของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่  เขต  3   เปิดทําการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  บริหารงานโดยคณะภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร      โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในชนบทที่ด้อย
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โอกาสทางการศึกษา มีฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก เด็กกําพร้าที่ถูกทอดทิ้ง  ได้รับผลกระทบจากโรค
เอดส์ เด็กท่ีติดเชื้อHIV. ในกระแสเลือด  ถูกล่วงละเมิดทางเพศ   เสียงต่ออาชีพที่ไม่พึงประสงค์ และเด็กที่อยู่
ในระหว่างดําเนินคดีทางศาล  เป็นเด็กทั้งชาวไทยภูเขาและชาวไทยพ้ืนราบในภาคเหนือ และท่ีอ่ืนตามความ   
จําเป็นของป๎ญหา  ให้การศึกษาเพ่ือสามารถช่วยเหลือตนเอง และพัฒนาตนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ   
สามารถนําความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนตามศักยภาพได้อย่างมีคุณภาพต่อไป        มีเด็กในความดูแล
หลายกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ปกาเกอะญอ  อาข่า  ม้ง  ลีซู  ลาหู่  ดาราอั้ง   ไทยใหญ่  ละว้า  ขมุ  ปะโอ และ
พ้ืนราบ   อยู่ในความดูแลของคณะเซอร์  คณะครู และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน            
การดําเนินชีวิต  การทํางาน   และสร้างบรรยากาศให้แก่นักเรียน  เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการ  
การปฏิบัติตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รวมทั้งปลูกฝ๎ง
คุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนเป็นสําคัญ   โดยยึดหลักปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจและเปูาหมายการพัฒนาของ
โรงเรียนในเครือเซนต์ปอล ฯ เป็นหลัก  
 
 

  ที่ตั้งของโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
 

 
ตั้งอยู่เลขที่       167 หมู ่8 ซอยสุขาภิบาล 3  ถนนเชียงใหม่ – ฝาง ต าบลเชียงดาว 
                    อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  50170 
โทรศัพท์          0-5338-8440, 0-5345-5495 
โทรสาร            0-5338-8439 
E-mail:ubr_spc @ yah00.c00m  , www. ubrp. ac. th 
 

ทิศเหนือ   จดหมู่บ้านดงเทว ี
   ทิศตะวันออก   จดหมู่บ้านแม่ก๊ะฝั่งตะวนัตก 
   ทิศตะวันตก   จดหมู่บ้านใหม่ลีซอ 
   ทิศใต้    จดหมู่บ้านแพะ 

  
 

 
 
 

http://www.ubrp.ac.th/
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โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  มีอาคาร   7   หลัง     ดังนี ้
 
1.  อาคารอุบลรัตน์ (4 ชั้น) ชั้น 1 เป็นห้องธุรการ  ห้องน้ําแขกและห้องโถงอเนกประสงค์ 

ชั้น 2 เป็นห้องผู้อํานวยการ ห้องบัญชี  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6   
และห้องประกอบการเรียนการสอน 
ชั้น3  เป็นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และห้องประกอบการเรียน 
การสอน 

    ชั้น 4  เป็นห้องประกอบการเรียนการสอน 
2.  อาคารฉัตรเฉลิม (2 ช้ัน) ชั้น 1 เป็นห้องเรียนอนุบาล 1–3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  

และห้องประกอบการเรียนการสอน 
ชั้น 2 เป็นห้องวิชาการ ห้องวัดผล-ประเมินผล และห้องประกอบการเรียน 
การสอน 

3.  อาคารเสริมสิกขา (2 ชั้น) ชั้น 1 เป็นห้องนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    
และห้องประชุมใหญ่ 
ชั้น 2 เป็นห้องประชุมพลอยไพลิน 

4.  อาคารกาญจนาภิเษก(4ช้ัน)  ชั้น 1 เป็นห้องทํางานอธิการิณี   โรงอาหาร   ห้องครัว  และโรงซัก 
นักเรียนประจํา 

    ชั้น 2  เป็นวัดน้อยเซอร์  ห้องหย่อนใจเซอร์  ห้องพักสําหรับเซอร์      
    และห้องเอนกประสงค์สําหรับนักเรียนประจํา 
    ชั้น 3  เป็นห้องพักสําหรับครูประจํา  ห้องนอน  และห้องน้ํา 
    นักเรียนประจํา 
    ชั้น 4  เป็นห้องพักสําหรับครูประจํา  ห้องนอน  และห้องน้ํา 
    นักเรียนประจํา 
5.  อาคารเอกนฤบาล (ชั้นเดียว) เป็นห้องนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หมวดงานเกษตร)และ 
    บ้านพักสําหรับบุคลากร 
6.  อาคารบ้านเซนต์ปอล(2 ชั้น) ชั้น 1 เป็นห้องอาหารครู  ห้องคหกรรม  

ชั้น 2 เป็นห้องศาสนาและห้องดนตรีไทย 
7. บ้านพรวิถี (2 ชั้น)  ชั้น 1 และชั้น 2 ใช้เป็นห้องประกอบการเรียนการสอนวิชาเกษตร 

และฝึกการงานอาชีพ 
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       รายนามผู้บริหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน 
 

 
 

ปี พ.ศ. อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ อธิการิณี ครูใหญ่ 
 

2537 – 2538 
2539 
2540 
2540 – 2542 
2543 – 2548 
2548 – 2550 
2551 
2552 – 2554 
2555  
2556 – ปัจจุบัน 
 

 
มาแมร์มีเรียม  กิจเจริญ 
มาแมร์มีเรียม   กิจเจริญ 
มาแมร์ฟรังซัวส  ชีรานนท์ 
มาแมร์ฟรังซัวส  ชีรานนท์ 
มาแมร์ฟรังซัวส   ชีรานนท ์
มาแมร์ฟรังซัวส   ชีรานนท ์
มาแมร์ไอรีน     ช านาญธรรม 
มาแมร์ไอรีน     ช านาญธรรม 
มาแมร์ไอรีน     ช านาญธรรม 
มาแมร์ไอรีน     ช านาญธรรม 

 
เซอร์ อังเจลิน  อังคณา   ผิวเกลีย้ง 
เซอร์  อังเจลิน  อังคณา   ผิวเกลี้ยง 
เซอร์ราฟาแอลสุคนธา  พิทักษ์พูนสิน 
เซอร์ราฟาแอล สุคนธา พิทักษ์พูนสิน 
เซอร์โรซา  สุนันทา  ต้ังธรรมากร 
เซอร์โรซา  สุนันทา  ต้ังธรรมากร 
เซอร์โรซา  สุนันทา  ต้ังธรรมากร 
เซอร์โรซา  สุนันทา  ต้ังธรรมากร 
เซอร์มารี มาเดอแลน บุญทองมาก 
เซอร์โรซา  สุนันทา  ต้ังธรรมากร 
 

 
เซอร์มารี  โปแลต กาญจนา สมสุข 
เซอร์เทเรซา   วัชรินทร์  เกตุรัตน์ 
เซอร์เทเรซา   วัชรินทร์  เกตุรัตน์ 
เซอร์เซซีเลียประเทือง  ประทุมเทา 
เซอร์มารี อัสซุมตา  กรพินธุ์  ดาวดี 
เซอร์แคธรีน วรินธร งามประเทืองโสภา 
เซอร์แคธรีน วรินธร งามประเทืองโสภา 
เซอร์แทแรส  บุญรักษ์  หมั้นทรัพย ์
เซอร์แทแรส  บุญรักษ์  หมั้นทรัพย์ 
เซอร์แทแรส  บุญรักษ์  หมั้นทรัพย์ 

 
 
 

                              เครื่องหมายโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
 
 

 
โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  มีเครื่องหมายที่ส าคัญ  ดังนี้ 
1. ตราของโรงเรียนและความหมาย 
 
 

 
 
 

  
วงกลมภายนอก  ด้านบนเป็นชื่อของโรงเรียน  ด้านล่างเป็นที่อยู่ของโรงเรียน 

 วงกลมภายใน  ความเป็นหนึ่งเดียวกัน  ความมุ่งหมายร่วมกัน  ในการพัฒนาเยาวชนให้ 
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มีคุณภาพ  ด้านสติป๎ญญา  จิตใจ  อารมณ์  สังคม   
 ดอกบัว   ความบริสุทธิ์  คุณธรรมและความดี 
 ตะเกียง   เปรียบประดุจแสงสว่างส่องทางชีวิตเพ่ือชี้แนวทางให้ไปสู่ความสําเร็จ 

อันเพียบพร้อมไปด้วยสติป๎ญญาและคุณความดี 
หนังสือ   เปรียบดังคุณธรรมและรวมป๎ญญาแห่งชีวิตที่ศิษย์ได้รับการอบรมฝึกฝน 

ในสถานศึกษา  ด้วยครูอาจารย์ที่พร่ําสอนและมีคุณค่าเม่ือศิษย์น้อมรับ 
ไปปฏิบัติ 

2.   อักษรชื่อย่อของโรงเรียน  

“ อ.ร. ” 
 

อ.ร. ย่อมาจากโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
 
3.    ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 
 

 
 
 

ดอกบัว 
เป็นสัญลักษณ์ของความสมัครสมาน สามัคคี  กลมเกลียว    เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  มีความอ่อนโยน 

อยู่ในตัวมีความสง่างาม      และมีรากที่มั่นคงแสดงถึงความหนักแน่นของจิตใจ 
 
 
 
 
4.  สัญลักษณ์ดอกลิลลี่สีทอง 
 
 

 
ดอกลิลลี่สีทอง 

ดอกลิลลี่ เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์  ความซื่อสัตย์  ความจงรักภักดี และความเที่ยงตรง 
สีทอง  เป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ 
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5.   ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 

 
 
 
 

 
 

ต้นปีบ (Milingt0mia h0rtensis  Linn.f.) 

เป็นต้นไม้ประจําภาคเหนือ มีดอกสีขาวบริสุทธิ์  มีกลิ่นหอมเปรียบเสมือนสตรีที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่อง  
ส่งกลิ่นหอมดุจดังความดีที่ฟูุงกระจายไปทั่วเพื่อให้คนอ่ืนชื่นชม   
ดอกปีบ   ออกดอกเป็นช่อ คือความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
ต้นปีป    มีลําต้นช่วยชูก้านก่ิง ทั้งใบและดอกให้ร่มเงาเช่นเดียวกับโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 

เป็นสถานที่ช่วยค้ําชูบรรดาเยาวนารีที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา     เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
 

       สีประจ าโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
 

 

 
 

 
สีฟูา   หมายถึง  สีแห่งความเรียบง่ายอ่อนหวาน สุขุมและเป็นสีประจํา องค์พระแม่มารีอา  ซึ่งเรารับพระนาง 
   เป็นองค์อุปถัมภ์ 
สีขาว  หมายถึง  สีแห่งความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความบริสุทธิ์ผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรมเป็นบุคคลที่พร้อมที่    
  จะปรับปรุงตนเองตลอดเวลา  เพื่อพัฒนาตนขึ้นสู่ความดีและปรากฏเด่นชัดในการปฏิบัติตน 

 ในชีวิตประจําวัน 
 
 
 



 10 

ปรัชญาโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
 
 

“ มนุษย์ท่ีมีคุณภาพ  คือมนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้ ” 
 

เพ่ือพัฒนานักเรียนให้รู้จักและเข้าถึงสัจธรรมอันสูงแห่งความเป็นมนุษย์  ด้วยการดําเนินชีวิตอย่างมีระเบียบ
วินัย สุภาพเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม  มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะศึกษาศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง ๆ    
ประกอบหน้าที่การงานซึ่งตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ  รวมทั้งเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพพลานามัย
ของตน  เพ่ือให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่จะประพฤติและปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี  

 
คติพจน์โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 

 
 

“ ศึกษาดี  มีวินัย  ใจเมตตา  ใฝุหาคุณธรรม  เลิศล้ าการงาน ” 
 

ศึกษาดี    การส่งเสริมให้มีความรู้พื้นฐานทางทักษะ การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ส่งเสริมให้นักเรียน  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถคิดเป็น  ทําเป็น  แก้ป๎ญหาเป็น  โดยนําประสบการณ์ 
ทางการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   

 

มีวินัย    กฎ ระเบียบวินัยเป็นข้อบัญญัติของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม      เพื่อที่คนในสังคมอยู่ร่วมกัน 
  อย่างปกติสุข เพราะมีแนวทางในการปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน    ระเบียบวินัยจึงเป็น 
  ค่านิยมพ้ืนฐานของคนในสังคมที่พึงยึดถือปฏิบัติ 
 

ใจเมตตา    เมตตาเป็นเครื่องค้ําจุนโลก  ผู้เจริญแล้วควรมีความเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์และสัตว์โลก   
ครูอาจารย์ ย่อมรักและเมตตาศิษย์ของตน  ปรารถนาที่จะเห็นความเจริญทั้งทางร่างกายและ 
สติป๎ญญา   ความคิด  เป็นคนที่มีอนาคตท่ีแจ่มใส 

 

ใฝุหาคุณธรรม คุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนในสังคม คุณธรรมมีอยู่ภายใต้จิตสํานึกของ 
มนุษย์เรา การค้นพบคุณธรรมจึงเท่ากับการค้นพบตนเอง   ว่าจะประพฤติในทางท่ีดี  เพ่ือ 
สร้างประโยชน์สุขแก่คนในสังคม 

 

เลิศล้ าการงาน การมีจติใจรักการทํางาน  มีเจตคติที่ดี  และประกอบหน้าที่การงานซึ่งตนเองรับผิดชอบ 
อย่างเต็มความสามารถ  รวมทั้งการเรียนรู้และนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือประพฤติ 
ปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี 
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วิสัยทัศน์ (VISSI0N) 
 

บริหารจัดการเป็นระบบ ผู้เรียนและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น  มีคุณภาพ
ตามศักยภาพ  สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและชาติพันธุ์ท้องถิ่น ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข 

 
พันธกิจ (MISSI0N) 

 

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม  
     ระเบียบวินัย ความเป็นประชาธิปไตย และเป็นบุคคลเพ่ือผู้อื่น   
 2. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย และ 
     ชาติพันธุ์ท้องถิ่น   

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ  ตลอดจนความสามารถในกระบวนการคิด   
    ทักษะชีวิต  ที่จําเป็นตามหลักสูตร  
4. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติป๎ญญาให้เหมาะสมตามวัย 

5. ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายและ 

    ความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป     

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข  
7. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านสุขนิสัยและสุขภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย  
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน  

9. ส่งเสริมและปลูกฝ๎งให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียน  

10.พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนให้มีความสามารถตามความถนัดเต็มตาม   
ศักยภาพ  

11.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนายกระดับ 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  
12.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล  

  13.บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ให้มีมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ   ชาร์ตร     
           และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา  
       14.จัดอาคาร สถานที่  อุปกรณ์ เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกระบวน 
        การเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัย   

   15. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา 
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เปูาประสงค์ (G0AL) 

 
 

 1. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม  ระเบียบวินัย  
    ความเป็นประชาธิปไตย และเป็นบุคคลเพ่ือผู้อื่น   
 2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย และชาติพันธุ์ท้องถิ่น   

3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ  ตลอดจนความสามารถในกระบวนการคิด ทักษะชีวิต  ที่จําเป็นตาม 
   หลักสูตร  
4. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติป๎ญญาให้เหมาะสมตามวัย 

5. เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายและ   

    ความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป     

6. ผู้เรียนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข  
7. ผู้เรียนมีสุขนิสัยและสุขภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย  
8. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน  

9. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียน  

         10. สถานศึกษาจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนให้มีความสามารถตามความถนัดเต็มตามศักยภาพ  

         11. โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนายกระดับ 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

         12. บุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล 
     13. โรงเรียนมีการบริหารเป็นระบบและมีมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ   ชาร์ตร  
      และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา     
     14. โรงเรียนมอีาคาร สถานที่  อุปกรณ์ เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม  และบรรยากาศที่เอ้ือต่อ 
               การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัย   

    15. โรงเรียนร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา  
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ยุทธศาสตร ์ (STRATEGY) 
 
 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบัน มีคุณธรรม  
    จริยธรรม  ระเบียบวินัย ความเป็นประชาธิปไตย และเป็นบุคคลเพ่ือผู้อื่น   
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย และ 
     ชาติพันธุ์ท้องถิ่น   

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ  ตลอดจนความสามารถในกระบวนการคิด   
   ทักษะชีวิต  ที่จําเป็นตามหลักสูตร  
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติป๎ญญาให้เหมาะสม 

    ตามวัย 

5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

    ที่หลากหลายและความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป     

6. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
   อย่างมีความสุข  
7. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัยและสุขภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย  
8. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน  

9. ส่งเสริมและพัฒนาและปลูกฝ๎งให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียน  

10.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการแสวงหา 
     ความรู้ด้วยตนเอง  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนให้มีความสามารถตามความถนัดเต็มตาม   

ศักยภาพ  
11.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  
12.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล  

  13.ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ให้มีมาตรฐานการศึกษาของ 
               คณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ   ชาร์ตร  และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้ผ่านการรับรอง 
               มาตรฐานการศึกษา  
       14.ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนมีอาคาร สถานที่  อุปกรณ์ เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ 
               ที่เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัย   

15. ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา 
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อัตลักษณ์ (CHARACTER) 
 
 

 “วินัยเด่น  เก่งการงาน  บูรณาการชีวิตด้วยรักและรับใช้  ในวิถีที่พอเพียง” 

 
 

เอกลักษณ์ (IDENTITY) 
 
 

 “โรงเรียนคือบ้าน” 
 
 

 
 

    เกียรติประวัติโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
 
 

จากความสามารถในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ และรักษาระดับคุณภาพของนักเรียนอยู่เสมอ 
โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา 2543   :  ได้รับรางวัลโครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติดีเด่น” 
   ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติดีเด่น”
ระดับเขต  จากสมาคมสร้างสรรค์ไทย 
 

ปีการศึกษา 2543 - 2545 :  ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ปีการศึกษา 2546   :  ได้รับรางวัลชมเชยการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
   ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน   ระดับ
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
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ปีการศึกษา 2546  :  ได้รับรองมาตรฐานการประเมินภายนอกของสถานศึกษา 
   ได้รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

ปีการศึกษา 2546  :  ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวเฉลิมพระเกียรติ  ปลอดยาเสพติด 
   ได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาสีขาวเฉลิมพระเกียรติ  ปลอดยาเสพติด  จากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2546  :  ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนปลอดลูกน้ ายุงลาย  ระดับมัธยมศึกษา 
   ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศโรงเรียนปลอดลูกน้ํายุงลาย  ระดับมัธยมศึกษา  
 

ปีการศึกษา 2548  :  ได้รับการประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นโรงเรียนที่มีอุปการะคุณต่อชุมชน    
  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นโรงเรียนที่มีอุปการะคุณต่อชุมชน     เพ่ือเป็นแบบอย่าง
แก่สังคมที่ได้สร้างสรรค์ผลงงานช่วยชาติบ้านเมืองในการ่วมใจสู้ภัยธรรมชาติ    จากสํานักงานคณะกรรมการ
ชุมชน บ้านแม่ก๊ะ  อําเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่    
 

ปีการศึกษา 2548  :  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที ่  1  การประกวดกระทงเล็ก   
  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่   1  การประกวดกระทงเล็ก  เนื่องในงาน “ ร้อยตํานานสืบ
สานประเพณีล้านนาเดือนยี่เป็ง “  ประจําปี  2548   ของอําเภอเชียงดาว    จังหวัดเชียงใหม่   จัดโดย
เทศบาลตําบลเชียงดาว     
  

ปีการศึกษา 2548  :  ได้รับรางวัลเหรียญทองการเข้าร่วมแข่งขันดนตรีไทย 
     ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การเข้าร่วมแข่งขันดนตรีไทยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

ร่วมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3   
 

ปีการศึกษา 2549  :  ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง  
      ได้รับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง       จากกระทรวง 

สาธารณสุข 
 

ปีการศึกษา 2549  :  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงเล็ก  
      ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลในการประกวดกระทงเล็ก ประเพณียี่เป็งอําเภอเชียงดาว  

 

ปีการศึกษา 2550  :  ได้รับรองมาตรฐานการประเมินภายนอกรอบสองของสถานศึกษา 
   ได้รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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ปีการศึกษา 2551  :  ได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาขนาดกลางดีเด่น 
   ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดยศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว     
 

ปีการศึกษา 2551  :  ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
   ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดยศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว     

 

ปีการศึกษา 2551  :  ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น  
   ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดยศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว     
 

ปีการศึกษา 2551  :  ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 
   ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดยศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว     
 

ปีการศึกษา 2551  :  ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนจัดกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนร่วมดีเด่น 
   ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดยศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว     
 

ปีการศึกษา 2551  :  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโรงเรียนเสริมสร้างวินัย นักเรียน  ดีเด่น 
   ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว     
 

ปีการศึกษา 2551  :  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม   ดีเด่น 
   ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว    
  
ปีการศึกษา 2552 :  โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ นักเรียนมีผลการ 
เรียนยอดเยี่ยม    จากโรงเรียนวิรุณบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีเชียงราย VBAC ในโครงการเพชรน้ําหนึ่ง 
 

ปีการศึกษา 2552 :  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อยจังหวัดเชียงใหม่และผ่านการ
ประเมินการประเมินกิจกรรมในระดับ ดีเยี่ยม  จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2554 :  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อยจังหวัดเชียงใหม่           
จากสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
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ปีการศึกษา 2554 :  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่ายเด็กเชียงใหม่อ่อนหวาน และ 
เครือข่าย   จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ปีการศึกษา 2555 :  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อยจังหวัดเชียงใหม่           
จากสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2555 :  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่ายเด็กเชียงใหม่อ่อนหวาน และ 
เครือข่าย   จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2556  :  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิง
ทุนเกินล้าน จากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ 
 

ปีการศึกษา 2556  :  ได้รับรองมาตรฐานการประเมินภายนอกรอบสามของสถานศึกษา 
   ได้รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่สาม  (องค์การมหาชน)   ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานด้านปฐมวัย  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2557  :  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับมัธยม 
   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับมัธยมกิจกรรม “ไบเบิลเกมส์” ในพระวรสารนักบุญมัทธิว  เขต 1  
เชียงใหม่  ณ  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่  จัดโดย  คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรมแผนก    
พระคัมภีร์  สังฆมณฑลเชียงใหม่ 
 
 

ปีการศึกษา 2557  :  ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ 
   ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณว่ามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับสูง  เป็นที่น่ายกย่อง เชิดชู และเผยแพร่ เป็นแบบอย่างที่ดีสู่
สาธารณชน  จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  

 
ผู้บริหาร / คณะครูได้รับรางวัลดังนี้ 
 

ปีการศึกษา 2551  :  นางสาววรินธร  งามประเทืองโสภา     ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้อ านวยการ 
   สถานศึกษาดีเด่น 

  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดยศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว   
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ปีการศึกษา 2551  :  นางสุทธิพร เก่งกล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศครูผู้สอนภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 1  
      ดีเด่น   
  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดยศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว     
 

ปีการศึกษา 2551  :  นายธนุรักษ์   ชัยชิต ได้รับรางวัลชนะเลิศครูผู้สอนการงานอาชีพและ 
      เทคโนโลยีช่วงชั้นที่3  ดีเด่น     
  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดยศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว     
 

ปีการศึกษา 2551  :  นางสาวปนัดดา   ปัญญาดวง   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
      ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1   ดีเด่น  
  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว     
ปีการศึกษา 2551  :  นางสาววรวรรณ   ชัยยา      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
      ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2   ดีเด่น  
  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว     
ปีการศึกษา 2551  :  นางพนิดา   เพียรโคตร   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
      ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3   ดีเด่น  
  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว 

 

ปีการศึกษา 2551  :  นางสาวเกศริน   ทาดาริน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
      ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ   ช่วงชั้นที่ 1   ดีเด่น  
  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว 
 

ปีการศึกษา 2551  :  นางสาวรุ่งทิวา   อินยาศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
      ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ   ช่วงชั้นที่ 2   ดีเด่น  
  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว 
 

ปีการศึกษา 2551  :  นางสาวจุฬาลักษณ์  ณ  เชียงใหม่  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
      ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์   ช่วงช้ันที่ 2   ดีเด่น  
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  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว 

 

ปีการศึกษา 2551  :  นางจิราภรณ์   นารายณ์          ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
      ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์   ช่วงช้ันที่ 3   ดีเด่น  
  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว 
 

ปีการศึกษา 2551  :  นางนพวรรณ   ใจตรง          ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
      ครูผู้สอนภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 2   ดีเด่น  
  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว 
 

ปีการศึกษา 2551  :  นางเพ็ญจันทร์   ดวงวิโรจน์         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
      ครูผู้สอนภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 3   ดีเด่น  
  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว 
 

ปีการศึกษา 2551  :  นายศิลป์ชัย   กวงแหวน         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
      ครูผู้สอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช่วงชั้นที่ 2   ดีเด่น  
  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว 
 

ปีการศึกษา 2551  :  นางพรนภัส   นุชวณิชกุล         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
      ครูผู้สอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช่วงช้ันที่ 3   ดีเด่น  
  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว 
 

ปีการศึกษา 2551  :  นางสาวพรกมล   สร้อยค า         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
      ครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่ 2   ดีเด่น  
  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศการประกวดกิจกรรมดีเด่นประจําปีการศึกษา 2551 จัดโดย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว 

 

ปีการศึกษา 2552  : นางสาวบุญรักษ์   หม้ันทรัพย์  เป็นผู้ได้รับการพิจารณาเป็น ผู้บริหารผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น   จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ 
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ปีการศึกษา 2552  : เซอร์มารี  ชาร์ล  นารี  พิมพ์เบ้าธรรม คณะกรรมการชมรม อย. น้อยโรงเรียน
เจ้าฟูาอุบลรัตน์ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อยจังหวัดเชียงใหม่ และผ่านการประเมิน
กิจกรรมในระดับ ดีเยี่ยม จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2552  : นางเพ็ญจันทร์  ดวงวิโรจน์  เป็นผู้ได้รับการพิจารณาเป็น ครูผู้สอนผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น   จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ปีการศึกษา 2552  : นางลักขณาวดี  กันตรี เป็นผู้ได้รับการพิจารณาเป็น ครูผู้สอนผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น   จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ปีการศึกษา 2552  : นางสาวปรียาพร   ชัยทนัน  ได้รับรางวัล ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครู ด้วย
ความมุ่งม่ัน เสียสละ มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน และการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 
ระดับมัธยมศึกษา  จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2552  : นางสุทธิพร  เก่งกล้า ได้รับรางวัล ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครู ด้วยความ
มุ่งม่ัน เสียสละ มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน และการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 
ระดับประถมศึกษา  จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2552  : นางสาวดรุณี  ยอดอนงค์ ได้รับรางวัล ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครู ด้วย
ความมุ่งม่ัน เสียสละ มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน และการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 
ระดับปฐมวัย  จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2552  : นางสาววรวรรณ   ชัยยา  เป็นผู้ผ่านการประเมินศักยภาพผู้ให้บริการ สอน
เสริมวิชาการตามสาระการเรียนรู้ รหัส CS 0101,CS 0401  ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8  
จังหวัดเชียงใหม่  คณะอนุกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2552  : นางลักขณาวดี   กันตรี คณะกรรมการชมรม อย. น้อยโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครอืข่าย อย.น้อยจังหวัดเชียงใหม่และผ่านการประเมินกิจกรรมในระดับ ดีเยี่ยม  
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2552  : นางจิราภรณ์  นารายณ์  คณะกรรมการชมรม อย. น้อยโรงเรียนเจ้าฟูาอุบล
รัตน์ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อยจังหวัดเชียงใหม่และผ่านการประเมินกิจกรรมในระดับ   
ดีเยี่ยม  จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
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ปีการศึกษา 2553  : นางพนิดา   เพียรโคตร    เป็นผู้ได้รับการพิจารณาเป็น ครูผู้สอนผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรม ดีเด่น       จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร    
ทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ปีการศึกษา 2553  : นางจิราภรณ์  นารายณ์ เปน็ผู้ได้รับการพิจารณาเป็น ครูผู้สอนผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ดีเด่น  จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
(สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ปีการศึกษา 2553  : นางลักขณาวดี   กันตรี    ได้รับรางวัล ผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครู ด้วย
ความมุ่งม่ัน เสียสละ มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน และการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
ระดับมัธยมศึกษา  จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2553  : นายศิลป์ชัย   กวงแหวน  ได้รับรางวัล ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครู ด้วย
ความมุ่งม่ัน เสียสละ มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน และการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
ระดับประถมศึกษา   จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2553  : นางสาววิมลรัตน์   กระแสสิงห์ ได้รับรางวัล ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครู 
ด้วยความมุ่งม่ัน เสียสละ มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน และการศึกษาเอกชนจังหวัด
เชียงใหม่ ระดับปฐมวัย  จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2554  : นางสุทธิพร     เก่งกล้า   เป็นผู้ได้รับการพิจารณาเป็น ครูผู้สอนผู้มีคุณธรรม
และ จริยธรรมดีเด่น   จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.)   กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ปีการศึกษา 2554  : นายวรวัฒน์  ธรรมจัย   ได้รับรางวัล ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครู ด้วยความ
มุ่งม่ัน เสียสละ   มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน และการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
ระดับมัธยมศึกษา  จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2554  : นางสาววรวรรณ     ชัยยา  ได้รับรางวัล ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครู ด้วย
ความมุ่งม่ัน เสียสละ  มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน และการศึกษาเอกชน จังหวัด 
เชียงใหม่ ระดับประถมศึกษา  จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2554  : นางนพวรรณ    ใจตรง  ได้รับรางวัล ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครู ด้วยความ
มุ่งม่ัน  เสียสละ     มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน และการศึกษา เอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 
ระดับปฐมวัย     จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2554  : นางพนิดา   เพียรโคตร  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”   
ประจ าปี 2554  ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา  จากคุรุสภา 
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ปีการศึกษา 2554  : นางลักขณาวดี   กันตรี  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”   
ประจ าปี 2554  ในฐานะ ผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา จากคุรุสภา 
 

ปีการศึกษา 2554  : นางพรนภัส   นุชวณิชกุล  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี” 
ประจ าปี 2554  ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา  จากคุรุสภา 
 

ปีการศึกษา 2554  : นางสาวเกศริน ทาดาริน  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”   
ประจ าปี 2554  ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา  จากคุรุสภา 
 

ปีการศึกษา 2554  : นางนพวรรณ   ใจตรง ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”   
ประจ าปี 2554  ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา  จากคุรุสภา 
 

ปีการศึกษา 2554  : นางสาวปรียาพร   ชัยทนัน ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”   
ประจ าปี 2554  ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา  จากคุรุสภา 
 

ปีการศึกษา 2554  : นางสาวพัชรินทร์   ปิคนวล ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”   
ประจ าปี 2554  ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา  จากคุรุสภา 
 

ปีการศึกษา 2554  : นางสุทธิพร   เก่งกล้า ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”   
ประจ าปี 2554  ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา  จากคุรุสภา 
 

ปีการศึกษา 2554  : นางดรุณี   กวงแหวน  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”   
ประจ าปี 2554  ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา  จากคุรุสภา 
 

ปีการศึกษา 2554  : นายศิลป์ชัย   กวงแหวน ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”   
ประจ าปี 2554  ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา  จากคุรุสภา 
 

ปีการศึกษา 2554  : นางสาวจิราภรณ์   อุดแตน ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”   
ประจ าปี 2554  ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา  จากคุรุสภา 
ปีการศึกษา 2554  : นายธนุรักษ์   ชัยชิต    ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”   
ประจ าปี 2554  ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา  จากคุรุสภา 
 

ปีการศึกษา 2554  : นางสาววรวรรณ   ชัยยา    ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”   
ประจ าปี 2554  ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา  จากคุรุสภา 
 

ปีการศึกษา 2554  : นางสาวจิตรา   สุนทร    ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”   
ประจ าปี 2554  ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา  จากคุรุสภา 
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ปีการศึกษา 2554  : นางเสาวณีย์   เมืองซ่ือ   ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”   
ประจ าปี 2554  ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา  จากคุรุสภา 
 

ปีการศึกษา 2554  : นายวรวัฒน์   ธรรมจัย    ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”   
ประจ าปี 2554  ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา   จากคุรุสภา 
 

ปีการศึกษา 2554  : นางสาววิมลรัตน์  กระแสสิงห์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
ประจ าปี 2554 ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา  จากคุรุสภา 
 

ปีการศึกษา 2554  : นางสาววาสนา   บูรณะกิจ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
ประจ าปี 2554 ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา  จากคุรุสภา 
 

ปีการศึกษา 2555  : นางลักขณาวดี   กันตรี     ได้รับรางวัลครูสอนดี   จากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา (สกสค.)  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ปีการศึกษา 2555  : นางพรนภัส  นุชวณิชกุล  ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้บริหาร คุณธรรม  
จริยธรรม   จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
(สกสค.)กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ปีการศึกษา 2555  : นางสาวเกศริน   ทาดาริน   ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นครูผู้สอน คุณธรรม
จริยธรรม   จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
(สกสค.).กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา 2555  : นางสาววิลาวัลย์   ปราศรัย   ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคลากรทาง
การศึกษา คุณธรรมจริยธรรม  จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา (สกสค.).กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ปีการศึกษา 2555  : นางเสาณีย์   เมืองซื่อ   ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีเด่น  ระดับปฐมวัย    
จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2555  : นางสาวพัชรินทร์   ปิคนวล  ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีเด่นระดับ
ประถมศึกษา  จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2555  : ว่าที่ ร.ต.วาสนา ธรรมจัย    ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีเด่น  ระดับมัธยม
จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2555  : นางสาวธนพร  ดวงมณีย์รัตน์    ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ท าคุณประโยชน์
แก่ผู้พิการ  จากกรมส่งเสริมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณะสุข 
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ปีการศึกษา 2555  : นายปิยะพนธ์   วันศัพท์     ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ท าคุณประโยชน์    
แก่ผู้พิการ  จากกรมส่งเสริมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณะสุข 
ปีการศึกษา 2556 : นางสาวบุญรักษ์    หม้ันทรัพย์   ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครู
ด”ีประจ าปี 2556  ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการศึกษา  จากคุรุสภา 
ปีการศึกษา 2556 : นางสาวธัญลักษณ์   สมฤทธิ์   ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีเด่น  ระดับ
ปฐมวัย    จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2556  : นายยุทธศักดิ์   แซ่ลี  ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีเด่นระดับประถมศึกษา  
จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปีการศึกษา 2556 : นางสาวณัฐฏ์ชา   ปุาเกรียงไกร    ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีเด่น  ระดับ
มัธยมจากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2556 : นางพนิดา   เพียรโคตร    ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรคุณาภรณ์  ชั้นที่  5  
ชื่อ  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์   จากนายกรัฐมนตรี 
ปีการศึกษา 2556  : นางพรนภัส   นุชวณิชกุล  เพียรโคตร    ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรคุณา
ภรณ์  ชั้นที่  5  ชื่อ  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์   จากนายกรัฐมนตรี 
ปีการศึกษา 2556  : นางสาวพัชรินทร์   ปิคนวล ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรคุณาภรณ์  ชั้นที่  
5  ชื่อ  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์   จากนายกรัฐมนตรี 
ปีการศึกษา 2556 : นางสุทธิพร     เก่งกล้า   ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรคุณาภรณ์  ชั้นที่  5  
ชื่อ  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์   จากนายกรัฐมนตรี 

นักเรยีนได้รับรางวัลดังนี ้
ปีการศึกษา 2546  : 
1.   นางสาววิภาสริิ   อินต๊ะหล่อ  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคําขวัญ  หัวข้อ  “เชียงใหม่เมืองน่าอยู่”  
      วันการศึกษาเอกชน จากสมาคมโรงเรียนเอกชน  จังหวัดเชียงใหม่ 
2.   นางสาวหทัยทิพย์  อินต๊ะประสิทธิ์  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเพ่ือรับรางวัลนักเรียนพระราชทานจาก

เขตพ้ืนที่การศึกษา  3  จังหวัดเชียงใหม่ 
3.   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จากการร่วมกิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการเนื่องในวัน

เอดส์โลก  ณ  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
4.   ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับยาเสพติด  ในโครงการ  T0  BE  NUMBER  0NE จาก

สํานักงานศึกษาธิการอําเภอเชียงดาว 
5.   ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  การตอบป๎ญหาธรรมะ  “ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่  21  โดยชมรมพุทธ  

ศาสตร์สากล 
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ปีการศึกษา 2547  : 
1. เด็กหญิงบุษบา  แลเชอ และนางสาวบังอร  เบกากู่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเกมทศกัณฑ์(นักบุญ) 

เนื่องในงานจิตสัมพันธ์วันวิชาการ  เมื่อวันที่  10   กันยายน  2547  ณ  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
2. นางสาวสัญจนา  สิงห์ใจ  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันวาดภาพสีลงบนผ้า   เนื่องในงานจิตสัมพันธ์

วันวิชาการ  เมื่อวันที่  10   กันยายน  2547  ณ  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
3. นางสาวอรพินท์  สุธรรม , เด็กหญิงณฤทัย  เป็งเพชร , เด็กหญิงสุพัตรา  พฤกษ์ชาติไพร , เด็กหญิงวรรณา  

มณีรัตน์ผ่องไพร และ เด็กหญิงวิไลลักษณ์  รัตนย่อมงามดี  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลง   
เนื่องในงานจิตสัมพันธ์วันวิชาการ  เมื่อวันที่  10   กันยายน  2547  ณ  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 

4. นางสาวสรรชนีย์  สิงห์ใจ  ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการวาดภาพตามจินตนาการ  เนื่องใน
งานจิตสัมพันธ์วันวิชาการ  เมื่อวันที่  10   กันยายน  2547  ณ  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 

5. นางสาวปรัชญา  เรืองวงค์ , เด็กหญิงมาลี  แซ่ลี , นางสาวมาทา  อรุณแดนดง , นางสาวนิติยา  แซ่ลี     
และนางสาวซี  แซ่ม้า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จาการแข่งขันสร้างโมเดล  เนื่องในงานจิต
สัมพันธ์วันวิชาการ  เมื่อวันที่  10   กันยายน  2547  ณ  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 

6. นางสาวรวิสม์ภา  ภัทรพลสุขฤดี , นางสาวอารีย์  มหามณฑล , นางสาวกาญจนา  มะหรั่น , นางสาวนาง
แสง ละปุาง และนางสาวอริษา  ชีพดํารงสุข  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันแสดง
ละครใบ้  เนื่องในงานจิตสัมพันธ์วันวิชาการ  เมื่อวันที่  10   กันยายน  2547  ณ  โรงเรยีนพระหฤทัย
เชียงใหม่ 

7. นางสาวรัตนา  เชอหมื่อ   ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคําขวัญ  เนื่องในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
เมื่อวันที่  17  กันยายน  2547 

8. นางสาวชไมพร  จันทร์ตา   ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิ ทรงบุญสุข  เนื่องจากเป็นเยาวชนดีเด่นด้าน
บําเพ็ญประโยชน์  ประจําปีการศึกษา  2547 

9. นางสาวปรัชญา  เรืองวงค์  ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ  รางวัลที่ 19  ระดับจังหวัด   เนื่องจากการ
สอบมงคลชีวิต  จากชมรมพุทธศาสตร์สากล  ประจําปี  2547 

 
ปีการศึกษา 2548  : 
1.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับอําเภอ  การสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษา  การแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2549   
2.  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่   1  การประกวดกระทงเล็ก  เนื่องในงาน “ ร้อยตํานานสืบสาน

ประเพณีล้านนาเดือนยี่เป็ง “  ประจําปี  2548   ของอําเภอเชียงดาว    จังหวัดเชียงใหม่   จัดโดย
เทศบาลตําบลเชียงดาว     วันที่     14   พฤศจิกายน   2548 

3.  ได้รับรางวัลอับดับที่  5  การแข่งขันตอบคําถามในงาน  “ ฟ๎นสวย  ยิ้มใส ”    จัดโดยคณะทันตแพทย์
ศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   วันที่   17   พฤศจิกายน 2548 
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4.  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การเข้าร่วมแข่งขันดนตรีไทยขององค์การส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  วันที่  9 – 10 กุมภาพันธ์  2549 

5.   นางสาวพอดอย   จอวา  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   จากการเข้าร่วมประกวดวาดภาพเนื่องใน 
กิจกรรม “  วันวิทยาศาสตร์   ปีการศึกษา  2548 ”       จัดโดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่  
เขต   3   วันที่     8    สิงหาคม    2548 

6.  นางสาวบุษบา  อรรถพลภูษิต  ,  นางสาววลิาวัน  กุนุ  และเด็กหญิงวาสนา  ภมรสุจริตกุล  ได้รับ 
รางวัล  เหรียญทอง กิจกรรมการยอดนักคิดคณิตศาสตร์  การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ของนักเรียนประจําปีการศึกษา  2548   จัดโดยศูนย์ประสานงานการศึกษาเขตอําเภอเชียงดาว   
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2549 

7.  นางสาวอายุม  มาเยอะ  ,  นางสาวศิริวรรณ  สง่างาม  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการสื่อสาร 
กับเจ้าของภาษา  การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนประจําปีการศึกษา  2548    
จัดโดยศูนย์ประสานงานการศึกษาเขตอําเภอเชียงดาว  วันที่  1  กุมภาพันธ์  2549 
 

ปีการศึกษา 2548  : 
8.  เดก็หญิงวิไลพร  สีหมี่  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  กิจกรรมการอ่านข่าวเชิงวิเคราะห์  การแข่งขัน 
    ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนประจําปีการศึกษา  2548 จัดโดยศูนย์ประสานงานการศึกษา    
    เขตอําเภอเชียงดาว  วันที่  1  กุมภาพันธ์  2549 
 
ปีการศึกษา 2549  : 
1. ส่งนักเรียนเข้าร่วมเป็นทีมตรวจความปลอดภัยของอาหาร ในโครงการตลาด – อาหารปลอดภัย  อําเภอ 
    เชียงดาวและได้รับเกียรติบัตรรับรอง จากสาธารณสุขอําเภอเชียงดาว 
2.  ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายแกนนําการพัฒนาคุณภาพจริยธรรม  เยาวชนและ 
    ประชาชน ระดับอําเภอเชียงดาว   จัดโดยอําเภอเชียงดาว 
3.  นางสาวรัตนาภรณ์  ดวงใจไพรวัลย์ ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี  2549     
    จากสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ 
4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงเล็ก ประเพณียี่เป็งอําเภอเชียงดาว ประจําปี  2549     จัดโดย 
    เทศบาลตําบลเชียงดาว 
5. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท R0le  Play ระดับช่วงชั้นที่ 1 – 3  ในงาน    การศึกษาคาทอลิก 
   เฉลิมพระเกียรติ ฯ   สังฆมณฑลเชียงใหม่  ณ  โรงเรียนพระหฤทัย   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนก 
   ประถม  และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เมื่อวันที่  10 – 11 พฤศจิกายน  2549 
6. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดบอร์ด 60 ปี เทิดไท้องค์ราชัน ในงาน    การศึกษาคาทอลิก 
   เฉลิมพระเกียรติ ฯ   สังฆมณฑลเชียงใหม่  ณ  โรงเรียนพระหฤทัย   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนก 
   ประถม  และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เมื่อวันที่  10 – 11 พฤศจิกายน  2549 
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7. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแสดงละครเทิดพระเกียรติ ในงานการศึกษาคาทอลิกเฉลิมพระเกียรติฯ  
    สังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม     และ 
    โรงเรียนเรยีนาเชลวีิทยาลัย เมื่อวันที่ 10–11 พฤศจิกายน 2549 
8. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อมัลติมีเดีย     “ เรารักในหลวง ”       ในงาน  
   การศึกษาคาทอลิกเฉลิมพระเกียรติ ฯ  สังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนมงฟอร์ต 
   วิทยาลัยแผนกประถม  และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย    เมื่อวันที่  10 – 11        พฤศจิกายน  2549 
9. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นที่  3  ในงาน  

การศึกษาคาทอลิกเฉลิมพระเกียรติฯ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ  โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนมงฟอร์ต   
วิทยาลัยแผนกประถม  และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เมื่อวันที่  10 – 11  พฤศจิกายน  2549 

10. นักเรียนเข้าร่วมวิ่ง มินิมาราธอน  เชียวดาวคัพ ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2549 จัดโดย  เทศบาล 
   ตําบลเชียงดาว  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ  2  จากการแข่งขันวิ่ง มินิมาราธอน    เชียงดาวคัพ    
   ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2549 จัดโดยเทศบาลตําบลเชียงดาว และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
   อันดับ  4   ถึง  23    จากการแข่งขันวิ่ง มินิมาราธอน    
 
ปีการศึกษา 2550  : 
1. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   เขตพ้ืนที่การศึกษา  
    เชียงใหม่  เขต 3  เพื่อเข้าร่วมโครงการสุดยอดมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ      และนิทรรศการ 
    ทางการศึกษา “ ชาวเชียงใหม่น้อมใจเทิดไท้มหาราชัน  80  พรรษา ”   จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    เชียงใหม่  เขต 1 – 5  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30   
2. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการร้องเพลงพื้นเมืองประกอบดนตรีการแข่งขันทักษะทาง 
   วิชาการ เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 3  เพื่อเข้าร่วมโครงการสุดยอดมหกรรมการแข่งขันทักษะ 
   ทางวิชาการ และนิทรรศการทางการศึกษา “ ชาวเชียงใหม่น้อมใจเทิดไท้มหาราชัน  80  พรรษา ”  
   จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เขต 1 – 5  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30   
3. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดการแข่งขันหนูน้อยคนเก่งในการแข่งขันทักษะ 
   ทางวิชาการ   เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 3       เพ่ือเข้าร่วมโครงการสุดยอดมหกรรมการแข่งขัน 
   ทักษะทางวิชาการ และนิทรรศการทางการศึกษา  “ ชาวเชียงใหม่น้อมใจเทิดไท้มหาราชัน  80 พรรษา”     
   จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เขต 1 – 5  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30   
4. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดการจัดสวนถาดชื้นในการแข่งขันทักษะ    ทาง 
   วิชาการ   เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 3       เพ่ือเข้าร่วมโครงการสุดยอดมหกรรมการแข่งขัน    
   ทักษะทางวิชาการ และนิทรรศการทางการศึกษา “ ชาวเชียงใหม่น้อมใจเทิดไท้มหาราชัน   80   พรรษา ”    
   จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เขต 1 – 5  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30   
5. นักเรียนได้รับรางวัลชนะรองเลิศระดับเหรียญเงินการแสดงความคิดเห็น โดยใช้ภาษาพ้ืนเมือง       ในการ 
   แข่งขันทักษะทางวิชาการ   เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 เพื่อเข้าร่วมโครงการสุดยอดมหกรรม 
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   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  และนิทรรศการทางการศึกษา “ ชาวเชียงใหม่น้อมใจเทิดไท้มหาราชัน   
   80  พรรษา ”จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต 1 – 5  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30   
ปีการศึกษา 2550  : 
6. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองแดงการพูดภาษาอังกฤษ         ในการแข่งขันทักษะทาง 
    วิชาการเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 3     เพ่ือเข้าร่วมโครงการสุดยอดมหกรรมการแข่งขันทักษะทาง 
    วิชาการและนิทรรศการทางการศึกษา     “ ชาวเชียงใหม่น้อมใจเทิดไท้มหาราชัน  80     พรรษา ”    
    จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เขต 1 – 5  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30   
7. เข้าร่วมโครงการสุดยอดมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและนิทรรศการทางการศึกษา “ ชาว 
   เชียงใหม่น้อมใจเทิดไท้มหาราชัน  80  พรรษา ”จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เขต 1 – 5   
   เทศบาลนครเชียงใหม่  และสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ  สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่   
   700   ปี   ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต 
8. เข้าร่วมการแข่งขันตอบป๎ญหาพระคัมภีร์  “ Bible  C0ntest  ครั้งที่ 2 ”  จัดโดยฝุายงานอภิบาลโรงเรียน 
   พระหฤทัยเชียงใหม่  สังฆมณฑลเชียงใหม่   ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบป๎ญหาพระคัมภีร์  “ Bible   
   C0ntest  ครั้งที่ 2 ”   
9. เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเชียงดาวมินิมาราธอน  ครั้งที่ 2 “ เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา ”   จัดโดยเทศบาล 
   ตําบลเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 – 13   การแข่งขัน   
    วิ่งมินิมาราธอน 
 

ปีการศึกษา 2551  : 
1.เข้าร่วมการประกวดและสัมมนามหกรรมเสริมสร้างสุขภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่      ณ ห้อง   
   ล้านตอง  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
   ในหัวข้อ  สิ่งแวดล้อมดี  ชีวีมีสุข   
2.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการท่ี สพท. ชม. เขต 3 ผลปรากฏว่า  ได้รับรางวัลชนะเลิศการ 
   ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ  
3.นักเรียนจํานวน  2  คน  ได้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับรางวัล  Micr0s0ft  Y0uth  Challenge  Camp  
   R0ad  Sh0w  2008     จังหวัดเชียงใหม่  เป็น 1 ใน 5 ทีมสุดท้ายของภาคเหนือเข้ารอบระดับประเทศ 
4.เข้าร่วมการแขง่ขันวิ่งเชียงดาวมินิมาราธอน  ครั้งที่ 3 “ เฉลิมพระเกียรติ ”  จัดโดยเทศบาลตําบลเชียงดาว   
   อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 – 13  การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 
 

ปีการศึกษา 2552  : 
1.นักเรียนจํานวน  10  คน  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่าย อย. น้อยจังหวัดเชียงใหม่และผ่านการ   
   ประเมินกิจกรรมในระดับ ดีเยี่ยม จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
2.นักเรียนจํานวน  5  คน  ประกวดวาดภาพวันเอดส์โลก  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
   พระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลเฉลิมพระชนม์  82  พรรษา “ วันรวมพลังมวลชนคนเชียงดาว ต้านภัยเอดส์ ”   
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   ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว   อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับรางวัลดังนี้ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดวาดภาพวันเอดส์โลกช่วงชั้นที่ 1   
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  หัวข้อ  เอดส์ในความคิดของฉัน 
 รางวัลชนะเลิศ     การประกวดวาดภาพวันเอดส์โลก ช่วงชั้นที่ 2 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  หัวข้อ  การปูองกันโรคเอดส์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดวาดภาพวันเอดส์โลก ช่วงชั้นที่ 3    

                                  หัวข้อ  การปูองกันโรคเอดส์ในยุคโลกาภิวัตน์       
3. นักเรียนจํานวน  2  คน  ประกวดเรียงความวันเอดส์โลก เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลเฉลิมพระชนม์  82  พรรษา “ วันรวมพลังมวลชนคน 
   เชียงดาว ต้านภัยเอดส์ ”    ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว   อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่   
   ได้รับรางวัลดังนี้ 

 รางวัลชนะเลิศ                การประกวดเรียงความวันเอดส์โลกช่วงชั้นที่ 2   
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  หัวข้อ  เอดส์ในความคิดของฉัน 

4. นักเรียนจํานวน  2  คน  แข่งขันวิ่งเชียงดาวมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 “ เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา  ”      
   จัดโดยเทศบาลตําบลเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่    ได้รับรางวัลดังนี้ 

 รางวัลชนะเลิศ                 
 รางวัลรองชนะเลิศประกวดเรียงความวันเอดส์โลก       

5. นักเรียนจํานวน  1   คน  แข่งขันการตอบป๎ญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนมิตร 
    มวลชน จ.เชียงใหม่  ได้รับรางวัลดังนี้ 

 รางวัลชมเชยระดับประเทศ  
 
ปีการศึกษา 2553  : 
 

1. เด็กหญิงพรพร นุชวณิชกุล ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับปฐมวัย ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี 2553  
    จากสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ 
2. เด็กหญิงนภัสกร ชูมือกู่ และเด็กชายอรรถนนท์   ภักดีพงศ์  ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับระถมศึกษา   
    ในวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจําปี   2553    จากสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ 
3. เด็กหญิงจันทร์จีรา เรียบร้อย   ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ในวันเยาวชนแห่งชาติประจําปี   
    2553 จากสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ 
4. เด็กหญิงก๋อง   นายมาศ,  เด็กหญิงนาน   มะหุ้ง,  เด็กหญิงมาริสา   เชอมือ,  เด็กหญิงนาตยา   วงค์อ้าย,     
    เด็กหญิงจันทรา   คํายี  และเด็กหญิงอรัญญา   เสริมศรีพงษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตอง   
    ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชยีงใหม่ ประจําปี 2553    ณ สนามเปตอง 
    กองบิน 41   เมื่อวันที่ 18 – 19  กันยายน 2553 
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5. นางสาวสัจจพร   จองคํา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งโครงการ  
    T0 BE  NUMBER 0NE  จังหวัดเชียงใหม่  ประจําปี 2553  เมื่อวันที่ 25  กันยายน  2553 
6. นักเรียนจํานวน 12 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเต้นแอโรบิค   รุ่นเล็กโครงการ  
    T0 BE  NUMBER 0NE  จังหวัดเชียงใหม่  ประจําปี 2553  เมื่อวันที่ 25  กันยายน  2553 
7. เด็กหญิงพลอยชมพู   วงค์มูล,  เด็กหญิงสายฝน   แซ่ล่อ    และเด็กหญิงจีระนันท์   กันทะ ได้รับรางวัล 
   รองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก  ตัด  ปะ  ระดับปฐมวัย  ใน 
   การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60  ปีการศึกษา 2553  ระดับศูนย์ พัฒนา 
   คุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว   ณ โรงเรียนบ้านวังจ๊อม  เมื่อวันที่ 5  พฤศจิกายน  2553 
8. เด็กหญิงผัด   หมอกเมือง,    เด็กหญิงศุภรัศมิ์   ค้ําคุณ   และเด็กหญิงสิริญา   อาซ้อ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
    ระดับเหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      ใน 
    การแข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60  ปีการศึกษา 2553  ระดับศูนย์พัฒนา 
    คุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว   ณ โรงเรียนบ้านวังจ๊อม  เมื่อวันที่ 5  พฤศจิกายน  2553 
 
ปีการศึกษา 2553  : 
9. เด็กหญิงสัจจพร   จองคํา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา  
    ตอนต้น ในการแข่งขันทักษะวิชาการ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60  ปีการศึกษา 2553  ระดับ 
    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว  ณ โรงเรียนบ้านวังจ๊อม  เมื่อวันที่ 5  พฤศจิกายน   2553 
10.เด็กหญิงกัญญวรา   ไว  และเด็กหญิงศิริพร   อินหล่ม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน 
    สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย    ในการแข่งขันทักษะวิชาการ     
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60  ปีการศึกษา 2553  ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบล 
    เชียงดาว   ณ   โรงเรียนบา้นวังจ๊อม  เมื่อวันที่ 5  พฤศจิกายน  2553 
11.นักเรียนจํานวน 15  คน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิก  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     ในการ 
    แข่งขันระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว   ณ โรงเรียนบ้านวังจ๊อม    เมื่อวันที่ 5    
    พฤศจิกายน  2553  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขัน ระดับ 
    เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน  2553 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     
    ครั้งที่ 60  ปีการศึกษา 2553   
12.เด็กหญิงอุทุมพร  ป๎ญญายม,   เด็กหญิงวาสนา    แซ่วา่ง   และนางสาวกัลยา   เลาหาง  ได้รับรางวัลรอง 
     ชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีสู่ขวัญ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
     ในการแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว   ณ โรงเรียนบ้านวังจ๊อม        เมื่อวันที่  
     5   พฤศจิกายน  2553  และได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
     เมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน  2553  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60  ปีการศึกษา 2553   
13.นักเรียนจํานวน 16 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 5 การประกวดขับขานประสานเสียง      ระดับ 
     มัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60      ปีการศึกษา  
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     2553  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3    เมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน  2553 
14.เด็กชายวชิระ   อินทร์แก้ว  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา 
     ตอนต้นในวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี 2554  ณ  หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32  จังหวัดเชียงใหม่  
     เมื่อวันที่ 8  มกราคม   2554 
15.เด็กชายวสันต์   บุญเงิน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันวาดภาพระบายสี          ระดับประถมศึกษา 
     ตอนปลาย ในวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี 2554  ณ  หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32  จังหวัดเชียงใหม่         
     เมื่อวันที่ 8  มกราคม   2554 
16. เด็กหญิงศิริพร   อินหล่ม   เด็กหญิงรติรส   พรมแดน  และเด็กชายอรรถนนท์    ภักดีพงศ์  ได้รับรางวัล 
     รองชนะเลิศอันดับ 1    การประกวดจัดบอร์ดเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ในวันเด็ก 
     แห่งชาติ ประจําปี 2554  ณ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32  จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8  มกราคม  2554 
17. เด็กหญิงอัญจิรา     พงศ์โภชน์  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2  ระดับประเทศ และได้รับรางวัลที่ 15  
      ของจังหวัดเชียงใหม่  ในโครงการตอบป๎ญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 29 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
      จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์    
      2554 
18. เด็กหญิงวารี  นารี  และเด็กหญิงไขนภา   เลาหมู่  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 3  ระดับประเทศ  โครงการ  
      ตอบป๎ญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 29 ระดับประถมศึกษาตอนต้น  จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล  
      ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์   2554 
 
ปีการศึกษา 2553  : 
19. เด็กหญิงพนิตนันท์   กันทะวงศ์,  เด็กหญิงธีราพร   ยี่ปา   และเด็กหญิงปานไพลิน   อายี่ ได้รับรางวัล 
      ชมเชย อันดับ 3  ระดับประเทศ  ในโครงการตอบป๎ญหาธรรมะ  ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 29 ระดับ 
      ประถมศึกษาตอนปลาย  จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล  ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์   
      เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์   2554 
20. เด็กหญิงจารุณี   โกมลโรจน์รัศมี,  เด็กหญิงมัณฑนา   ดอยบรรเจิด,  เด็กหญิงบุษบา   จูเปาะ,  
      เด็กหญิงสุดารักษ์   ปิงทะวัง,  นางสาวจันทรา   คํายี   และนางสาวสายธาร   เถมินพนา  ได้รับรางวัล 
      ชมเชย   อันดับ 3  ระดับประเทศ  ในโครงการตอบป๎ญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 29 ระดับ 
      มัธยมศึกษาตอนต้น          จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์   
      เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์   2554 
 
ปีการศึกษา 2554  : 
1. เด็กหญิงอัญจิรา     พงศ์โภชน์    นางสาวผัด   หมอกเมืองและนางสาวพันธนันท์   สอนรํา  ได้รับ รางวัล  
   ชนะเลิศเหรียญทอง  อันดับ 1   การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม.1-ม.3  การแข่งขัน 
   ทักษะทางวิชาการของนักเรียน ระดับชั้น ม. 1-ม.6 ปีการศึกษา 2554 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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   มัธยมศึกษา เขต 34    วันที่   4 ตุลาคม 2554  ณ  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
2. นางสาวพัชรี สร้างกุศลในพสุธา นางสาวปาณิสรา  ฤทธิ์ถิ นางสาวเนตรนภา  ตะโน  เด็กหญิงบุณยาพร 
   ดํารงไพรพนา   และนางสาววณาพร   นิราศเวหน    ได้รับ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  อันดับ 1  
   การแข่งขันเพลงคุณธรรมประเภททีม  ระดับชั้น ม.1-ม.3   การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน 
   ระดับชั้น ม. 1-ม.6  ปีการศึกษา 2554 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  วันที่  
   4 ตุลาคม  2554   ณ  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
3. เด็กหญิงศศิธร   ชื่นพงศ์ธรรม  และเด็กหญิงดวงรัตน์   ค่ายเพ็ชร  ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 4 
   การตัดต่อภาพยนตร์ประเภททีม 2  คน  ระดับชั้น ม.1-ม.6   การแข่งขนัทักษะทางวิชาการของนักเรียน 
   ระดับชั้น ม. 1-ม.6 ปีการศึกษา 2554 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  วันที่    
   4 ตุลาคม    2554  ณ  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
4. เด็กหญิงณัฐชา   นิยมธรรม  และเด็กหญิงนันทิตา   เพ่ือเมีย  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอันดับ 2 
   การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์  ประเภททีม 2  คน  ระดับชั้น ม.1-ม.3   การแข่งขันทักษะทาง 
   วิชาการของนักเรียนระดับชั้น ม. 1-ม.6 ปีการศึกษา 2554 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
   เขต 34  วันที่   4 ตุลาคม   2554  ณ  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
5. นางสาวมะเอละ   จะฟะ  นางสาววรรณภา   รินคํา  และนางสาวศศิภา จะหา   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
   อันดับ 2 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ประเภททีม 3  คน  ระดับชั้น ม.1-ม.3   การแข่งขันทักษะ  
   ทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้น ม. 1-ม.6 ปีการศึกษา 2554 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
   เขต 34  วันที่   4 ตุลาคม   2554  ณ  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์     ไพรพนาดอน   เด็กหญิงชลธิชา   ตาดี   เด็กหญิงยุวดี   ฉัตรกมลทิพย์ เด็กหญิง  
   อาภากร  อดุลย์พรหทัย  นางสาวสุชาดา  ใจแก้ว นางสาวสายธาร  เถมินพนา  เด็กหญิงอารยา   คําตั๋น 
   เด็กหญิงกมลรัตน์   สุคํามา   เด็กหญิงทักษพร   ค้ําคุณ   เด็กหญิงอรวรรณ   ป๎นสลี  เด็กหญิงวราภรณ์ 
   กันทาวัน  เด็กหญิงหทัยภัทร   แลเซอกู่  เด็กหญิงประดิภา   สาระจันทร์   เด็กหญิงศุภรัสมิ์   ค้ําคุณ 
   นางสาวสมิตา   จะนะ  เด็กหญิงตุลาพร   วลัยวารีพัฒนา   เด็กหญิงชไมพร   เสถียรอํานวย   เด็กหญิง 
ปีการศึกษา 2554  : 
   บุษบา   ฐานวิริยะพารี เด็กหญิงศรัณยา   ถาวร   เด็กหญิงเมตตา   หมู่แป   เด็กหญิงมยุรี   มาเยอะ 
   เด็กหญิง นัทธมน   ขวัญไกรสิริ   เด็กหญิงศศิประภา   ไวว่องรพ   เด็กหญิงสุภาพร   เจนคุรุธรรม 
   เด็กหญิงอรวรรณ   ฝายหิน  เด็กหญิงจารุณี   โกมลโรจน์รัศมี   เด็กหญิงขนิษฐา   ขันจันทร์ติ๊บ   เด็กหญิง 
   รักติบูล   รักชนก   เด็กหญิงมัณฑณา   ดอยบรรเจิด   เด็กหญิงชลดา   จันทะเสน   เด็กหญิงสุวนันท์   
   มาเยอะ  นางสาวเบญจพร   สุภาพชนวาจา   เด็กหญิงชฎาพร   โชติศักดิ์ถาวร   เด็กหญิงพิมพ์กานต์      
   ลามีไชย  เด็กหญิงพจนา  สุวรรณสิงห์  เด็กหญิงอรทัย  กระบวนสุวรรณ  เด็กหญิงกาญจนา วลัยวารีพัฒนา 
   เด็กหญิงเศรณี   ธาราบรมสุข   และเด็กหญิงวิไลพร   วลัยวารีพัฒนา   ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 
   การแข่งขันการประกวดขับขานประสานเสียงประเภททีม       ไม่เกิน  40  คน  ระดับชั้น ม.1-ม.3      
   การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้น ม. 1-ม.6 ปีการศึกษา 2554 สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
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   การศึกษามัธยมศึกษา  เขต   34  วันที่   4 ตุลาคม   2554  ณ  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
7. นางสาวพิศมัย   แซ่ซ้ง   ได้รับรางวัลเหรียญทอง   อันดับ 3 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ประเภท 
   เดี่ยว ระดับชั้น ม.1-ม.3  การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้น ม. 1-ม.6 ปีการศึกษา 
   2554 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต   34  วันที่   4 ตุลาคม   2554  ณ  โรงเรียน 
   ฝางชนูปถัมภ์ 
8. เด็กหญิงนฤภร   คําแสน   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับ 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
   ประเภทเดี่ยว   ระดับชั้น ม.1-ม.3  การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้น ม. 1-ม.6    
   ปีการศึกษา   2554 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต   34  วันที่   4 ตุลาคม   2554    
   ณ  โรงเรียน ฝางชนูปถัมภ์ 
9. เด็กหญิงรติรส   พรมแดน   นางสาวชนินาถ   พิพัฒน์  และเด็กหญิงดาริน   อินพูนใจ   ได้รับรางวัล 
   เหรียญทอง  อันดับ 6  การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์   ประเภททีม  3  คน    ระดับชั้น ม.1-ม.3       
   การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้น ม. 1-ม.6  ปีการศึกษา   2554 สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษามัธยมศึกษา  เขต   34  วันที่   4 ตุลาคม   2554   ณ  โรงเรียน ฝางชนูปถัมภ์ 
10.นางสาวแพรวพราว   เหิรภูมิพิริยะ  นางสาวจันทรา   ยี่ปา  และเด็กหญิงนันทิดา   เบียเซ   ได้รับ 
   รางวัลเหรียญทองอันดับ 5  การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว   ประเภททีม  3  คน ระดับชั้น ม.1-ม.3 
   การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้น ม. 1-ม.6  ปีการศึกษา   2554 สํานักงานเขตพ้ืนที ่
   การศึกษามัธยมศึกษา  เขต   34  วันที่   4 ตุลาคม   2554   ณ  โรงเรียน ฝางชนูปถัมภ์ 
11.เด็กหญิงสุขอวยพร   อนุรักษ์ริมธาร      ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ 3  การแข่งขันการเล่านิทาน 
   (St0ry Telling) ประเภทเดี่ยว   ระดับชั้น ม.1-ม.3   การแข่งขนัทักษะทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้น 
   ม. 1-ม.6  ปีการศึกษา  2554 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  วันที่ 4 ตุลาคม 
   2554   ณ  โรงเรียน ฝางชนูปถัมภ์ 
12.เด็กหญิงดวงสุดา   เชอกอง  เด็กหญิงเครือวัลย์   อุตส่าห์   และเด็กหญิงสมศรี   เชอมือ    ได้รับรางวัล 
   ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน (ช่วงชั้นที่ 3)“กิจกรรม 
   วันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ําคูคลองและวันเยาวชนแห่งชาติ”  วันที่  20 ตุลาคม 2554      จากงาน ปกครอง 
   อําเภอเชียงดาว ร่วมกับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อําเภอ 
   เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
ปีการศึกษา 2554  : 
13.เด็กหญิงนงลักษณ์   โสทรอารี       ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดแข่งขันวาดภาพ (ช่วงชั้นที่ 3) 
   “กิจกรรมวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ําคูคลองและวันเยาวชนแห่งชาติ”  วันที่  20 ตุลาคม 2554 จากงาน 
   ปกครองอําเภอเชียงดาว ร่วมกับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 
   อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
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14.เด็กชายวสันต์   บุญเงิน    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดแข่งขันวาดภาพ (ช่วงชั้นที่ 2)“กิจกรรมวัน 
    อนุรักษ์พัฒนาแม่น้ําคูคลองและวันเยาวชนแห่งชาติ”  วันที่  20 ตุลาคม 2554 จากงานปกครองอําเภอ 
    เชียงดาว ร่วมกับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อําเภอ 
    เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
15.นางสาวพัชรี   สร้างกุศลในพสุธา  เด็กหญิงพิมพ์กานต์   ลามีไชย  และเด็กหญิงมณฑิรา   ทองวิลาศ 
    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  การประกวดแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง อนุรักษ์ธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม “กิจกรรมวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ําคูคลองและวันเยาวชนแห่งชาติ” วันที่  20 ตุลาคม 2554 
    จากงานปกครองอําเภอเชียงดาว ร่วมกับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  ณ โรงเรียนศึกษา 
    สงเคราะห์เชียงดาว  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
16.เด็กหญิงกนกวรรณ   หวลศรีและนางสาวรักติบูล   รักชนก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2   
     การประกวดแข่งขันตอบป๎ญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ําคูคลองและวันเยาวชน 
     แห่งชาติ “กิจกรรมวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ําคูคลองและวันเยาวชนแห่งชาติ” วันที่  20 ตุลาคม 2554   
     จากงานปกครองอําเภอเชียงดาว ร่วมกับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว   ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
     เชียงดาว  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
17.เด็กชายวสันต์  บุญเงิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
     ระดับประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2554  ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
18.นางสาวสายธาร   เถมินพนา  ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ในวันเยาวชน 
     แห่งชาติ ประจําปี   พ.ศ.  2554    จากสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ 
19.เด็กหญิงหมี่บา   อาจอ   ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับประถมศึกษา ในวันเยาวชนแห่งชาติ  
     ประจําป ี  พ.ศ.  2554    จากสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ 
20.เด็กหญิงจิราภรณ์   พุทธิภัทรกุล  ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับปฐมวัย ในวันเยาวชนแห่งชาติ 
     ประจําป ี     พ.ศ.  2554    จากสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ 
21.เด็กหญิงอุทุมพร   ป๎ญญายม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ จาก หจก.มานพ 
     พาณิชย์  วันที่  30  กรกฎาคม  2554 
22. เด็กหญิงนัทธมน  ขวัญไกรสิริ  เด็กหญิงนามอ  จะอ่ือ  เด็กหญิงมณฑิรา   ทองวิลาศ   เด็กหญิงนฤภร 
     คําแสน  ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ จาก หจก.มานพพาณิชย์       
     วันที่  30   กรกฎาคม  2554 
23.เด็กชายทศพล   ศรีวิชัย  เด็กชายสราวุธ   อิ่มใจ  นางสาวอรทัย  ใจบุญ  และเด็กหญิงสุชาดา   สิรินารถ 
     ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ“ครอบครัว สดใส แข็งแรง ด้วยรักของแม่” 
     กับโครงการ โอวัลติน GIFT F0R M0M ปีที่ 9 จากบริษัท เอบี ฟููด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ ( ประเทศไทย )  
     จํากัด     วันที่ 1  สิงหาคม  2554 
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ปีการศึกษา 2554  : 
24.นางสาวพิศมัย   แซ่ซ้ง  เด็กหญิงนงลักษณ์  โสทรอารี นายอรรถนนท์  ภักดีพงศ์  และเด็กหญิงพรพิมล 
     แซ่ซ้อ  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ผลงานศิลปกรรมในหัวข้อ “84 พรรษามหาราชา 
     ภูมิพล”ในการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือครั้งที่ 12  ประจําปี 2554  ณ หอนิทรรศการ 
     ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  วันที่  9  ธันวาคม  2554   
25.เด็กชายวสันต์  บุญเงิน  เด็กชายวชิระ   อินทร์แก้ว   เด็กชายสราวุธ   อิ่มใจ  และเด็กชายกฤษณพงษ์ 
     บําเรอสงได้รับรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาผลงานศิลปกรรมในหัวข้อ “84 พรรษามหาราชาภูมิพล ” 
     ในการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือครั้งที่ 12  ประจําปี 2554 ณ หอนิทรรศการ 
     ศิลปวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  วันที่  9  ธันวาคม  2554   
26.นางสาวพัชรี สร้างกุศลในพสุธา นางสาวปาณิสรา  ฤทธิ์ถิ นางสาวเนตรนภา  ตะโน  เด็กหญิงบุณยาพร 
    ดํารงไพรพนา   และนางสาววณาพร   นิราศเวหน    ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  
    กิจกรรมเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61  ปี 2554    
    “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ําสู่ผู้นําอาเซียน ” ระหว่างวันที่ 13–15  ธันวาคม   2554  สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษามัธยมศึกษา เขต   34  (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน)  
27.นักเรียนระดับชั้น   ม.1-ม.3   จํานวน  40  คน  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ชนะเลิศประกวด 
     กิจกรรมขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขันการประกวดขับขานประสานเสียงประเภททีม 
     ไม่เกิน  40  คน  ระดับชั้น ม.1-ม.3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61  ปี 2554    
     “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ําสู่ผู้นําอาเซียน ” ระหว่างวันที่ 13–15    ธันวาคม   2554  สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษามัธยมศึกษา เขต   34  (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) 
28.นักเรียนระดับชั้น  ม.1-ม.3   จํานวน  40  คน   ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ชนะเลิศประกวด 
     กิจกรรมขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขันการประกวดขับขานประสานเสียงประเภททีม 
     ไม่เกิน  40  คน  ระดับชั้น ม.1-ม.3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปี 2554  
     “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ําสู่ผู้นําอาเซียน ” ระหว่างวันที่ 25 – 27  มกราคม  2555 ณ อิมแพ็คอารีน่า  
      เมืองทองธานี   จังหวัดนนทบุรี 
 
ปีการศึกษา 2555  : 
1. นางสาวอารียา เมอะเคอะ  นางสาวสุภาภรณ์  นายสกุล  นางสาวสมหญิง  ก้องวนาสิริ นางสาวอรนุช 
    โตม ู นางสาวธัญรัตน์  ลําแพนไพรี  นางสาวเบญจรัตน์  อภิวันทานนท์  นางสาวนารีรัตน์ ก้องไพรวัน 
    นางสาวนัทธมน     ขวัญไกรสิริ  นางสาวชไมพร     เสถียรอํานวย  นางสาวบุษบา     ฐานวิริยะพารี   
    นางสาวชนิกา      ภัครกลรัตน์      เข้าร่วมการแข่งขันโครงการกิจกรรมพระคัมภีร์สู่ไบเบิ้ลคอนเทสต์ 
    ในพระวรสารนักบุญมาระโก  ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2555 จัดโดยสังฆมณฑลเชียงใหม่ 
2. เด็กชายสราวุธ   อิ่มใจ  ได้รับรางวัลชมเชยบริษัท เอบี ฟููด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
   ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการประกวดวาดภาพ 
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   ระบายสี หัวข้อ “ช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัว ด้วยรักจากแม่”กับโครงการโอวัลติน  
   Gift f0r m0m ปีที่ 10  วันที่ 13 กรกฎาคม 2555  
 
ปีการศึกษา 2555  : 
3.นางสาวสุพรรณี  อางี นางสาวเบญจวรรณ  เชอมือ เด็กหญิงจันทร์จิรา  อามอ เด็กหญิงปรอยฝน  มาเยอะ 
   เด็กหญิงลลิตา  ศรีวรรณะ นางสาวอมรรัตน์  มาเยอะ เข้าร่วมการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับ 
   เยาวชนฯ ครั้งที่18 ประจําปี พ.ศ.2555 ระดับจังหวัด จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310  
   ประเทศไทย  วันที่ 18 สิงหาคม 2555 
4. เด็กหญิงวราพร แซ่เจียง เด็กหญิงใหมลีดา  ยัง เด็กหญิงพรพิมล  แซ้ซ้อ เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่โซ้ง เด็กหญิง 
   วิไลพร  แซ้ย้า  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ   
   สิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายประเภทเยาวชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  วันที่ 24 สิงหาคม 2555 
5. เด็กหญิงอรณิช  ละสู่บือ เด็กหญิงขณิระวีวรรณ  คีรีรัตน์กมล เด็กหญิงขนิษฐา  มีพรผดุงเลิศ เด็กหญิง 
   ภัทรสุดา  เต๋มิจ๊ะ  เด็กหญิงศศิประภา  วัยว่องรพ เด็กหญิงดารารัตน์  บ่าลาน  นางสาวรุ่งทิวา  กิติธรากุล 
   เด็กหญิงสุภาภรณ์  นายสกุล  เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขคีรีไพร เด็กหญิงศรัณยา ถาวร เด็กหญิงอารียา  
   เมอะเคอะ เด็กหญิงขนิษฐา  วิรามอําไพ เด็กหญิงขวัญฤดี  โชคภักดีเจริญ เด็กหญิงวารุณี  เกษมสุขพงษ์ไพร 
   เด็กหญิงทิพย์งาม  โชคมณีรุ่งเรือง นางสาวสมหญิง  ก้องวนาสิริ ได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรมเล่านิทานฟ๎นดี 
   เพ่ือน้อง ภายใต้กองทุนทันตกรรมประจําปี 2555 ณ ฝุายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียงดาว วันที่   
   4 กันยายน 2555 
6. เด็กหญิงวิชญาดา  เงินเศษ เด็กหญิงบูเชาะ  เบเชกู่ เด็กหญิงชลธิ  เบียผะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง   
   กิจกรรมการแข่งขันปะติมากรรมลอยตัว ระดับปฐมวัย “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปีการศึกษา 
   2555” ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว  วันที่ 7 กันยายน 2555 
7. เด็กหญิงพิมพร  งัวผะ เด็กหญิงสุพรรษา  มหานิล เดก็หญิงวีรดา  จาเตจ๊ะ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
   ที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันปะติมากรรมลอยตัว ระดับปฐมวัย “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
   ประจําปีการศึกษา  2555” ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว  วันที่ 7 กันยายน 2555 
8. เด็กหญิงบุษบา ซือผะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  อันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ  
   ระดับช่วงชั้นที่ 1 “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2555” ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษาตําบลเชียงดาว วันที่ 7 กันยายน 2555 
9. เด็กหญิงบูจู   เชอหมื่อ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ  
   ระดับช่วงชั้นที่ 2 “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2555” ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษาตําบลเชียงดาว วันที่ 7 กันยายน 2555 
10. เด็กหญิงกชกร  โชติอารยะพร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  อันดับ 3 กิจกรรมการแข่งขันอัจริยะภาพ 

คณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2   ระดับช่วงชั้นที่ 2 “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปีการศึกษา 
2555” ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว วันที่ 7 กันยายน 2555 



 37 

11. เด็กหญิงวราภรณ์  แล่เฉอะ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับ 2 กิจกรรมการแขง่ขันคณิตคิดเร็ว ระดับช่วง
ชั้นที่ 2 “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2555” ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตําบลเชียงดาว วันที่ 7 กันยายน 2555 

12. เด็กชายวชิระ  อินทร์แก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ระดับช่วงชั้นที่ 2 “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2555” ระดับศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว วันที่ 7 กันยายน 2555 

 
ปีการศึกษา 2555  : 
13. เด็กหญิงดวงเดือน   จองคํา  เด็กหญิงหมี่บา    อาจอ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  อันดับ 1 กิจกรรม 

การแข่งขันซูโดกุ ระดับช่วงชั้นที่ 2 “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2555” ระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว วันที่ 7 กันยายน 2555 

14. เด็กหญิงจารุณี  คํายี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับ 7  กิจกรรมการอ่าน ม.1-3 (ภาษาไทย)งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 10 – 11 กันยายน 2555 

15. เด็กหญิงสุทธิดา  ดีกลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับ 8 กิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ม.1-3 
(ภาษาไทย) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียนไชย
ปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 – 11 กันยายน 2555 

16. เด็กหญิงมลฤดี  จิรวัชธาวีรสกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับ 9 กิจกรรมท่องอาขยานทํานองเสนาะ ม.
1-3 (ภาษาไทย)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียน
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 – 11 กันยายน 2555 

17. เด็กหญิงศันสนีย์  ลุงโซย ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ 3  กิจกรรมสุนทรพจน์ ม.1-3 (ภาษาไทย) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียนไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 – 11 กันยายน 2555 

18. เด็กหญิงปรีญาดา  โปธา  เด็กหญิงสุทธินันท์  มุลิตา  เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง 
(กาพย์ยานี 11) ม.1-3 (ภาษาไทย) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอย
อ่างขาง ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 – 11 กันยายน 2555 

19. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์ทองทราย เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมคิดเลขเร็ว ม.1-3 (คณิตศาสตร์) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียนไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 – 11 กันยายน 2555 

20. เด็กหญิงทักษพร  ค้ําคุณ  เด็กหญิงภัทรสุดา  เต๋มิจ๊ะ  เด็กหญิงเนตรนภิส  อาซุ่ง  ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง  อันดับ 8 กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 (วิทยาศาสตร์) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  
วันที่ 10 – 11 กันยายน 2555 
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21. นางสาวจอง  หมอกเงิน เด็กหญิงธวัลรัตน์  กุลยวน เด็กหญิงหมี่ชุ  มาเยอะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อันดับ 2 กิจกรรม Science Sh0w ม.1-3 (วิทยาศาสตร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
มัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  
วันที่ 10 – 11 กันยายน 2555 

22. เด็กหญิงชนิกา ภัครกุลรัตน์ เด็กหญิงนภาพร  แจ่มป๎ญญาไพรวัลย์ เด็กหญิงนันทิชา  ใจเลิศองอาจ 
เด็กหญิงวราภรณ์  กันทาวัน เด็กหญิงสุดารัตน์  อนุรักษ์วนภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง   
กิจกรรมเพลงคุณธรรม ม.1-3 (สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  
วันที่ 10 – 11 กันยายน 2555 

 
ปีการศึกษา 2555  : 

 
23. เด็กหญิงประดิภา สาระจันทร์  เด็กหญิงศุภรัสมิ์ ค้ําคุณ  นางสาวสี  มหาจัย เด็กหญิงสุภาพร  เจนคุรุธรรม 

นางสาวหวี  จองตาล ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ม.1-3 (สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง  
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 – 11 กันยายน 2555 

24. เด็กหญิงจันจิรา  อาซุ่ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ 4 กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3 (สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอย 
อ่างขาง ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 – 11 กันยายน 2555 

25. เด็กหญิงศศิประภา  วัยว่องรพ  เดก็หญิงสมหญิง  ก้องวนาสิริ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับ 1 
     กิจกรรมตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 (สุขศึกษา และพลศึกษา)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
     ระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 10 – 11  
     กันยายน 2555 
26. เด็กชายทศพล  ศรีวิชัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ 4 กิจกรรมวาดภาพระบายสี ม.1-3 (ศิลปะ) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียนไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 – 11   กันยายน 2555 

27. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่ซ้อ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ 2 กิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 
(ศิลปะ)      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียน 
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 – 11   กันยายน 2555 

28. เด็กชายวสันต์  บุญเงิน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-3 
(ศิลปะ)      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียน 
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 – 11   กันยายน 2555 
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29. เด็กชายสิทธิชัย  แซ่จันทร์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ 2  กิจกรรมแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3 
(ศิลปะ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียน 
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 – 11   กันยายน 2555 

30. เด็กหญิงหทัยภัทร  แลเชอกู่ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับ 2  กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
หญิง ม.1-3 (ศิลปะ)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ 
โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 – 11   กันยายน 2555 

31. เด็กหญิงสุภาพร  ตะเห่อ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับ 4 กิจกรรมขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  
ม.1-3 (ศิลปะ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียน
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 – 11   กันยายน 2555 

32.เด็กหญิงวัชรี  วงศ์อ้าย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับ 4 กิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท 
     หญิง ม.1-3 (ศิลปะ)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง  
     ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 – 11   กันยายน 2555 
33.นางสาวบูซี  เหมอแล นางสาววิไลพร  เชอหมื่อ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับ 6 กิจกรรมการออกแบบ 
     สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) งานศิลปหัตถกรรม 
     นักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  
     วันที่ 10 – 11   กันยายน 2555 
ปีการศึกษา 2555  : 
34.นางสาวมาเล  แหล่แหม่  นายอรรถนนท์  ภักดีพงษ์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับ 1 กิจกรรมสร้าง 
     เกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
     ระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  
     วันที่ 10 – 11   กันยายน 2555 
35.เด็กหญิงมาลินี  หมื่อแล  เด็กหญิงลัดดา เหม่อโป  เด็กหญิงศิริขวัญ  แลเชอ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
     อันดับ 8 กิจกรรมแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3 (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)งานศิลปหัตถกรรม 
     นักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  
     วันที่ 10 – 11   กันยายน 2555 
36.เด็กหญิงนันทิตา  เพื่อเมีย เด็กหญิงศศิธร  ชื่นพงศ์ธรรม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับ 2 กิจกรรม 
     ค้นหาอัฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-3 (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)งานศิลปหัตถกรรม 
     นักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  
     วันที่ 10 – 11   กันยายน 2555 
37.เด็กหญิงขนิษฐา  วิรามอําไพ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับ 5 กิจกรรม St0ry Telling ม.1-3  
     (ภาษาต่างประเทศ)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง  
     ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 – 11   กันยายน 2555 
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38.เด็กหญิงนัทธมน  ขวัญไกรสิริ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ หจก. 
     มานพพาณิชย์ วันที่10 พฤศจิกายน 2555 
39.เด็กหญิงหทัยภัทร แลเซอกู่  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ หจก. 
     มานพพาณิชย์ วันที่10 พฤศจิกายน 2555 
40.เด็กหญิงศันสนีย์  ลุงโซย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ หจก. 
     มานพพาณิชย์ วันที่10 พฤศจิกายน 2555 
41.เด็กหญิงสุภาพร   จะคา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ หจก. 
     มานพพาณิชย์ วันที่10 พฤศจิกายน 2555 
42.เด็กหญิงวัชรี  วงค์อ้าย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ หจก. 
     มานพพาณิชย์ วันที่10 พฤศจิกายน 2555 
43.เด็กหญิงสุภาพร  เจนคุรุธรรม นางสาวหวี จองตาล  เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ค้ําคุณ นางสาวสี  มหาจัย และ 
     เด็กหญิงประดิภา  สาระจันทร์  ได้รับรางวัลเหรียญเงินรายการแข่งขันกิจกรรมโครงงานคุณธรรม    
     ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555  
     วันที่  21 – 23 พฤศจิกายน 2555 
44.เด็กหญิงสุดารัตน์  อนุรักษ์วนภูมิ  เด็กหญิงนันธิชา  ใจเลิศองอาจ  เด็กหญิงวราภรณ์  กันทาวัน 
     เด็กหญิงชนิกา  ภัครกุลรัตน์  เด็กหญิงนภาพร  แจ่มป๎ญญาไพรวัลย์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
     รายการแข่งขันกิจกรรมเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62  
     จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555  วันที่  21 – 23 พฤศจิกายน 2555 
 
ปีการศึกษา 2556  : 

1.เด็กหญิงป๎ญญาพร  ดํารงเทิดธรรม , เด็กชายอะตะผะ  ล่าผะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 15
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-3 กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3  โรงเรียนรังสีวิทยา  เด็กชายวชิระ  อินทร์แก้ว   ได้รับรางวัล
เหรียญทอง อันดับ 4  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6  เด็กหญิงสาวิตรี  ยี่ปา เด็กหญิง
อาทิตยา  มือแล เด็กหญิงอาทิตยา  ปอใจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6   

2.เด็กหญิงชนกนันท์  ไอนัน เด็กหญิงหมี่บา  อาจอ  เด็กหญิงเกษศิณี  ทองคํา ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง อันดับ 4  การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6  เด็กหญิงกชพร  โชติอารยะพร เด็กหญิงวลิดา  แซ่ลี 
เด็กหญิงสิริพิชญ์ชา  สอนวงษา เด็กชายสุรเชษฐ์  ชมพูเทพ เด็กชายอวัช  สุวรรณพิทักษ์ เด็กหญิงเกษริ
นทร์  หลีชัยกูล  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 11  การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6  

3.เด็กหญิงกชพร  โชติอารยะพร  เด็กหญิงวลิดา  แซ่ลี  เด็กหญิงสิริพิชญ์ชา  สอนวงษา   เด็กชาย
สุรเชษฐ์  ชมพูเทพ เด็กชายอวัช  สุวรรณพิทักษ์ เด็กหญิงเกษรินทร์  หลีชัยกูล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 
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11 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6  เด็กชายสินชัย  เต๋จ๊ะ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6   

4.เด็กหญิงกนกพร  ชนะบุญพิพัฒน์   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 9  การแข่งขันการเขียน
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  

5. เด็กหญิงศันสนีย์  ลุงโซย  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันการกล่าว
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3  เด็กหญิงตาหนึ่ง  เชอหมื่อ  เด็กหญิงพจนา  สุวรรณสิงห์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับ 
8การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 ม.1-ม.3  เด็กหญิงชฎาพร  พุทธิภัทรกุล  เด็กหญิงถิร
ดา  ดาวระยิบฟูา เด็กหญิงอารียา  เมอะเคอะ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ 7  การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3  เด็กหญิงกรรณิการ์  ชื่นวิมลจิต  เด็กหญิงภัทรสุดา  เต๋มิจ๊ะ เด็กหญิง
สุภาพร  เจนคุรุธรรม ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  อันดับ 6 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Sh0w) ม.1-ม.3  นางสาวธญัรัตน์  ลําแพนไพรี  เด็กหญิงลัดดา  กนลเพชร  เด็กหญิงสุรพร  ลาภผลอุดม  
เด็กหญิงเจนจิรา  จุรีสิริกุล นางสาวเศรณี  ธาราบรมสุข  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ 4  การประกวด
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3  นางสาวกมลวรรณ  ศักดิ์คงนันทกุล  นางสาวณัฎณิชา  ฤทธิ์ถิ นางสาวสุรีพร  ถนอม
ดาลัด นางสาวอรพันธ์  งามจารุพรโกศล เด็กหญิงอุบลวรรณ  สุขอ่อน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3  เด็กหญิงสร้อย  ปออ้าย  ได้รับรางวัล เหรียญทอง  รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3   

7.นางสาวกมลวรรณ  ศักดิ์คงนันทกุล นางสาวณัฎณิชา  ฤทธิ์ถ ิ นางสาวสุรีพร  ถนอมดาลัด นางสาว
อรพันธ์  งามจารุพรโกศล เด็กหญิงอุบลวรรณ  สุขอ่อน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6  นางสาวกัลยา  ถนอมสินธุมาศ เด็กหญิงชริดา  สุริยะประวรรตน์ เด็กหญิงทิต
ยา  ชูเกียรติวนา นางสาวธีรีรักษ์  ปูุอ้าย เด็กหญิงนิรมล  วอมือ เด็กหญิงภัทรวดี  แลเฉอะ เด็กหญิง
มาลินี  หมื่อแล เด็กหญิงวราพร  แซ่เจียง เด็กหญิงวราภรณ์  บุญนิธิอุดม นางสาววาสนา  แสขา เด็กหญิงศิริ
ลักษณ์  สินเจริญวานิช นางสาวสายรุ้ง  เชอหมื่อ เด็กหญิงสุดารัตน์  เชาว์ภูมิมงคล นางสาวสุวนันท ์ เยอเมียง 
เด็กหญิงอุทุมพร  แซ่ย่าง ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  

8. เด็กหญิงระวีวรรณ์  คีรีรัตน์กมล . เด็กหญิงอัมราพร  กิจพนาสารไพร  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
อันดับ 6 การแข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 เด็กหญิงพรพิมล  แซ่ซ้อ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง  อันดับ 5  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3  
9.เด็กชายวสันต์  บุญเงิน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค์ ม.1-ม.3  นายอรรถนนท์  ภักดีพงศ์  เหรียญทอง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ การแข่งขันวาด
ภาพลายเส้น ม.1-ม.3  เด็กหญิงสุภาพร  จะคา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ 6 การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3   

10.เด็กหญิงผ่องศรี  รัตตัญํูวงศา คา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  เด็กหญิงญาดา  ลุงกู เด็กหญิงดาว  จองเอ เด็กหญิงปรีญา
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ดา  โปธา ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 
เด็กหญิงทองแสง  พอใจ เด็กหญิงวฤณดา  อากู่ เด็กหญิงวิภา  จะกะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ  การ
แข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  เด็กหญิงจิราพร  เชเมอ เด็กหญิงนพวรรณ  สดศรีจําปา เด็กหญิงบูแยะ  เชอ
หมื่อ  เด็กหญิงสุนิสา  อรัญชนแดน เด็กหญิงสุภาพร  เชอหมื่อ  เด็กหญิงใหมลีดา  ยัง ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
อันดับ4  การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3   

11.เด็กหญิงมาลี  ลุงกู่ เด็กหญิงวิภาพร  โหล่จา เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  โนรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
ชนะเลิศ  การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 เด็กหญิงชมัยพร  เชอมือกู่  เด็กหญิงลัดดา  เหม่อโป  เด็กหญิง
เกษดาพร  พรศรีสมสุข  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ5 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  เด็ก
หญิงวรรณภา  วีระวัฒน์พงศธร  เด็กหญิงอินทิรา  วิชาทยานนท์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ5 การ
แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  

12. เด็กหญิงหมี่ชุ  มาเยอะ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ2  การแข่งขันการเล่านิทาน 
(St0ry Telling) ม.1-ม.3 เด็กหญิงจิณห์วรา  เชื้อสุจริตไพบูลย์  เด็กหญิงพรสวรรค์  ตุนุ เด็กหญิงศิริ
ลักษณ์  วจีสุรีย์นนท ์ เด็กหญิงอรทัย  วอมือ เด็กหญิงอรพรรณ  ดํารงไพรพนา เหรียญเงิน  ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ1  การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3  เด็กหญิงนภา  เชอมือ เด็กหญิงมะนิลา  อะเต๋า 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4  การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3  เด็กหญิงธิดา  จันทร์น้อย เหรียญทอง  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3  นางสาวอรนุช   แซ่ซ้ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
ชนะเลิศ  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติป๎ญญา ม.1-ม.3  นางสาวฉัตรสุดา  เมอ
แล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติป๎ญญา 
ไม่กําหนดช่วงชั้น   

13.เด็กหญิงญาดา  ลุงกู เด็กหญิงดาว  จองเอ  เด็กหญิงปรีญาดา  โปธา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
อันดับ18  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  กิจกรรมแข่งขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  วันที่18-20   
ธันวาคม  2556   

14.เด็กหญิงทองแสง  พอใจ  เด็กหญิงวฤณดา  อากู่  เด็กหญิงวิภา  จะกะ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
อันดับ13  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  เด็กหญิงมาลี  ลุงกู่ เด็กหญิงวิภาพร  โหล่จา เด็กหญิง
ศันสนีย์  ลุงโซย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับ 32  การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3   

15.นางสาวอรนุช   แซ่ซ้ง  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศอันดับ2  การแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติป๎ญญา ม.1-ม.3  กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ณ อาคารชาเลนเจอร์  อิมแพ็คเมืองทองธานี  อาคารชาเลนเจอร์ 1 
ห้อง พ้ืนที่การแข่งขัน B จ. นนทบุรี วันที่ 18-20   กุมภาพันธ์  2557 
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ปีการศึกษา 2557  : 
1. ด.ช. ธนัชชัย   เยหลุง ด.ญ. ชนารด ี   ซูผะด.ญ. สินจยั   กันทะวงค์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

รายการแข่งขัน การป๎้นดินน้ํามัน  ระดับ ปฐมวัย  ด.ญ. ปญุญตา   คงมา ด.ญ. สโรซา     ผ่านดอยแดน  ด.ญ. 
พีรพร   นุชวณิชกุล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ด.ญ. ศิวมาส   สธุาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนระดับ ปฐมวัย  

2. ด.ญ. อริยาภรณ์   หมื่นเผือก ด.ญ. รุจิรา   คํามา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นป.1-3  ด.ญ. น้ําอ้อย   หมือแหล่ ด.ญ.นภาพร   จะงะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ชั้นป.4-6 ด.ญ. พรพร   นุชวณิชกุล ด.ญ. อารยา   ชุมประเสริฐ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ(Presentation)ชัน้ป.4-6  ด.ญ. นัณทิตา   
แสงขัติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เล่านิทานคุณธรรมชั้นป.1-3  สุวิภา   นภาเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมชั้นป.4-6 ด.ช. สิทธิชัย   อัตะพงษ์ ด.ญ เบญญาภา    ทองรอด  ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 มารยาทไทยชั้นป.1-3 ด.ช. พงศธร   จองตาล ด.ญ.ป๎ญญาพร   ดํารงเทิดธรรม ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  การแข่งขันมารยาทไทยชั้นป.4-6 ด.ญ.อาเม   อาจ่อ ด.ญ. หมี่นอ   เยอช่อ ด.ญ. ธิดาภรณ์   จะงะ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ชั้นป.4-6 ด.ญ. กรรณิกา   ปุาดอน 
ด.ญ. ชนาภา   จะลอ ด.ญ. วรรณษา   พงศ์อนุรักษ์ภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์( Science show)ชั้นป.4-6 ด.ช. ธีระภัทร   ฉือจะผะ ด.ช. ธนกร   สีจ๊ะ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับชั้นป.1-3 ด.ญ. สุพรรษา   มหานิล ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสําคัญชั้นป.1-3  ด.ญ. เยาวเรศ   เลเฉอ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เขียนเรียงความและคัดลายมือชั้นป.1-3  ด.ญ. วรดา   หมื่อแล ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 เขียนเรียงความและคัดลายมือชั้นป.4-6 ด.ญ. วิจิตรา   แซ่ลี  ด.ญ. อาบา   เชอหมื่อ  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นป.4-6 ด.ญ. สมศรี     จะอือ 
ด.ญ. ลัดดาพร   จะเสือคา ด.ญ.ธนิษฐา   จันสมดี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหนังสือเล่ม
เล็กชั้นป.4-6  ด.ช. พรชัย  วัฒนะปราชญา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภท
บกพร่องทางสติป๎ญญาชั้นป.1-6 ด.ช. อมรเทพ   กันทะวงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสีประเภทบกพร่องทางสติป๎ญญาชั้นป.1-6        การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ระดับ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว  วันที่ 3 กันยายน 2557   

3. ด.ช. พรชัย  วัฒนะปราชญา ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์
ประเภทบกพร่องทางสติป๎ญญาชั้นป.1-6  ด.ญ. อมรเทพ   กันทะวงค์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอันดับ4 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติป๎ญญาชั้นป.1-6 ด.ช. พงศธร   จองตาล ด.ญ.ป๎ญญา
พร   ดํารงเทิดธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอันดับ4 การแข่งขันมารยาทไทยชั้นป.4-6  ด.ญ. สุวิภา   นภา
เพชร  ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับ13  กการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมชั้นป.4-6 ด.ญ. น้ําอ้อย   หมื่อแหล่ 
ด.ญ.นภาพร   จะงะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอันดับ10 การแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ชั้นป.4-6 
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การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาที ่ 3 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557    

4. เด็กหญิงอายี  จูเปาะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางสติป๎ญญา ม.1-ม.3   เด็กหญิงอาพิว  เชอหมื่อ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการ
เล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติป๎ญญา ม.1-ม.3  เด็กหญิงกชกร  เกียรติธนพงศ์  เด็กหญิงณัฐริกา  พรนว
รักษ์ เด็กหญิงนิรมล  วอมือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 เด็กหญิงนา
ตาลี  ปอใส เด็กหญิงวฤณดา  อากู่  เด็กหญิงวิภา  จะกะ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  การแข่งขันจัก
สานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 เด็กหญิงเรณุกา  อมรนิติธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  เด็กหญิงมลฤดี  จิรวัชราวีรสกุล ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ
อันดับ1  การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 เด็กหญิงอาซือมิ  งัวผะ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รอง
ชนะเลิศอันดับ1  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เด็กหญิงพรธนา  ตันติถาวรสกุล 
นางสาวลัดดา  กนลเพชร เด็กหญิงสุรพร  ลาภผลอุดม นางสาวเจนจิรา  จุรีสิริกุล  นางสาวแสงทิตย์  เกษม
เจิดวงศ ์ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 เด็กหญิงจุฑามาศ  
วนาลัยนิเวศ เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  อยู่ลือ  เด็กหญิงชุติมา  ดาราพงศ์มณี  เด็กหญิงทิพย์วรรณ  จันทร์หอม 
เด็กหญิงธดาภรณ์  ประสงค์พนา เด็กหญิงพัชรี  ธงชัย เด็กหญิงมนัสสา  สิลาโส  เด็กหญิงรุ่งรวิน  ประทีป
โกสุม เด็กหญิงลลิตา  ศรีวรรณะ เด็กหญิงเจนจิรา  ปราศรัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6  เด็กหญิงหมี่หน่อง  มาลากู ่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  เด็กหญิงทองแสง  พอใจ ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3  เด็กหญิงตาหนึ่ง  เชอหมื่อ  ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 เด็กหญิงกฤษณา  สว่างวัฒนกุล 
เด็กหญิงณัฐนันท์  โหม่โพ เด็กหญิงอัมราพร  กิจพนาสารไพร เด็กหญิงอาทิตยา  ลดาวัลย์เวชกิจ  เด็กหญิงเก
ริกา  ดอกคําพนากิจ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 เด็กหญงิหมี่ตู้  เชอมื่อ  
ได้รับรางวัลเหรียญทอง   การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เด็กหญิงหมี่ชุ  มาเยอะ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง    การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3  เด็กหญิงงามศิริ  ลิโบ เด็กหญิงสายดรุณ  จะพือ 
เด็กหญิงอาทิตยา  จองคํา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง    การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 เด็กหญิงปรีญาดา  
โปธา เด็กหญิงสุภาพร  จะคา เด็กหญิงอรทัย  มาเยอะ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง    การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 เด็กหญิงบุญสือ  ดังเซ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  เด็กหญิงธีรพร  ยี่ปา 
เด็กหญิงวรดาว  ปอใจ  เด็กหญิงสุวรรณี  แจ่งเจริญพงดํารง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เด็กหญิงดวงกมล  ลาดูแฮ เด็กหญิงผ่องศรี  รัตตัญํูวงศา เด็กหญิงอรณิช  ละสู่บือ 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3เด็กหญิงธิดา  ศักดิ์สุจริต
ฤทัย  เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เกษวิริยการ เด็กหญิงหมี่บา  อาจอ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3  เด็กหญิงมาณี  คาล่า  เด็กหญิงอรอนงค์  เชอหมื่อ  ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน  การแข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  เด็กหญิงกันติยา  ดีทู เด็กหญิงจันทร์จิรา  
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อามอ เด็กหญิงชญาดา  บําเหน็จงาม เด็กหญิงปรอยฝน  มาเยอะ  เด็กหญิงศิริวิภา  พาทีพิเคราะห์ ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 เด็กหญิงณัฐพร  บุปผาบรรพต  ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 เด็กหญิงสุชาดา  เรณี  
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 เด็กหญิงวราภรณ์  แล่เฉอะ ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3  เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดํารงเทิดธรรม เด็กหญิงอินทิรา  
วิชาทยานนท์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
เด็กชายกฤษณพงศ์  บําเรอสง เด็กชายวชิระ  อินทร์แก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) เด็กหญิงลัดดา  เหม่อโป นางสาววรรณภา  วีระวัฒน์
พงศธร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในวันที่  8 - 9 
กันยายน 2557   

5. เด็กหญิงเยาวเรศ     เลเชอ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-3  เด็กหญิงจิราภรณ์     พุทธิภัทรกุล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดตอบป๎ญหาอาเซียน    ชั้น
ประถมศึกษาปีที่1-3 เด็กหญิงชลธิชา    เมอโปะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดซูดุกุ    ชั้นประถมศึกษา
ปีที่1-3  เด็กชายธนกร     สีจ๊ะ เด็กชายธีรภัทร  ฉือจะผะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวด
เครื่องร่อนกระดาษพับ( ประเภทบินนาน)    ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3  เด็กหญิงศิริพร        มาเยอะ  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดพูดภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6  เด็กหญิงชนาภา     
จะลอ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การประกวดเปิดพจนานุกรม   ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6  เด็กหญิง
จามจุรี     ปานทัพ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การประกวดเขียนตามคําบอก  ชั้นประถมศึกษาปีที่4-
6  เด็กหญิงหมี่ชุ     มาเยอะ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การประกวดพูดภาษาอังกฤษ    ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1-3  เด็กหญิงธีระพร     ยี่ปา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การประกวดตอบป๎ญหา
วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3  เดก็หญิงพิมสุภา     ศักดิ์คงนันทกุล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
การประกวดตอบป๎ญหาอาเซียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3  เด็กหญิงสุชาดา     เรณี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การประกวดซูดุกุ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3    เด็กหญิงหมี่ตู้     เชอหมื่อ เด็กหญิงชรินทร์รัตน์     อยู่ลือ เด็ก
หญิงบูตี้     แลเชอ เด็กหญิงวรดาว     ปอใจ เด็กหญิงสุริสา     เชอหมื่อ เด็กหญิงเกษศิณี     ทอคํา เด็กหญิง
ลัดดา     เหม่อโป เด็กหญิงกรรณิการ์     แชมือ เด็กหญิงอายี     จูเปาะ เด็กหญิงอรอนงค์     เชอหมื่อ  
เด็กหญิงสุกัญญา     เมอแล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดแข่งขันวอล์เล่บอล     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
การแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ    e      e                              ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557   

6. เด็กชายวสัน     บุญเงิน เด็กหญิงมลฤดี     จีรวัชรวีรสกุล  ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดวาดภาพรวมใจต้านภัยเอดส์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3  การแข่งขันกิจกรรมวันรวมใจต้านภัยเอดส์   
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557   

7. เด็กหญิงอายี  จูเปาะ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทาง
สติป๎ญญา ม.1-ม.3  เด็กหญิงอาพิว  เชอหมื่อ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
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บกพร่องทางสติป๎ญญา ม.1-ม.3 เด็กหญิงกชกร  เกียรติธนพงศ์  เด็กหญิงณัฐริกา  พรนวรักษ์ เด็กหญิงนิรมล  
วอมือ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  เด็กหญิงนาตาลี  ปอใส เด็กหญิงวฤณดา  
อากู ่ เด็กหญิงวิภา  จะกะ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  เด็กหญิงเรณุกา  อมร
นิติธรรม  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ระดับภาคเหนือ  ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2557   
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2.  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 

 

                                                      โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน ์
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธิอุบลรัตน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้จัดการ - ผู้อ านวยการ 

ฝุายบริหาร
จัดการ 

 
 

-  งานบริหารทัว่ไป 
-  งานธรุการและ 
   ประชาสมัพันธ ์
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานการเงินและบัญช ี
-  งานสารบรรณ 
-  งานบรกิารสวัสดิภาพ 

ฝุายมาตรฐาน
คุณภาพ 

 
 
-  งานสารสนเทศ 
-  งานมาตรฐาน 
    คุณภาพ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

ฝุายวิชาการ 
 

 
 

-  งานบริหารหลักสตูร 
-  งานการเรียนการสอน 
-  งานแผนงานส่งเสริม 
   สื่อการสอนห้องสมุด 
-  งานวดั-ประเมนิผล/ 
   ประสทิธิผล 
- แผนงานเด็กพเิศษ  
- แผนงานอนุบาล 

   

ฝุายบุคลากร 
 

 
 

-  งานสรรหาบุคลากร 
-  งานพัฒนาบุคลากร 
-  งานบํารงุรกัษา 
   บุคลากร 
-  งานด้านอภิบาล 
   และแพรธ่รรม 

 

ฝุายกิจการ
นักเรียน 

 
 

- งานรกัษาระเบียบ 
  วินัยนกัเรียน 
- งานกิจกรรมนกัเรียน 
- งานแนะแนว 
- งานสัมพนัธ์ชมุชน 
 

ฝุายทรัพยากร
เพ่ือการเรียนการ

สอน 
 

-  งานบํารงุรกัษาและ 
   พัฒนาอาคารสถานที ่
-  งานการใชอ้าคาร 
   สถานที ่
-  งานสร้างบรรยากาศ  
   และอนรุกัษ์   
   สิ่งแวดล้อม 
-  งานจัดหาและบํารุง 
   รกัษาพัสดุ –  ครุภัณฑ์ 
-  งานส่งเสรมิทรัพยากร 
   เพือ่การเรียนรู ้
-  งานรักษาความ 
   ปลอดภัย 
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3. แนวทางการจัดการศึกษา 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ จึงกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนดังนี้ 
1.  การจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โดยเน้นให้ผู้เรียนศรัทธาในศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักแก้ป๎ญหาด้วยสันติวิธี เป็นผู้มีเหตุผล มี
ความสุขุมรอบคอบ  รักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรม  ตลอดจนดําเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2.1 ปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์ และการแก้ป๎ญหาอย่างมีวิจารณญาณ  รวมทั้งจัดรูปแบบการสอนที่หลากหลาย 
โดยเน้นให้นักเรียนเป็นผู้รู้จักการสังเกต ใฝุหาความรู้ ค้นคว้าหาเหตุผล  มีจินตนาการ   มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักแก้ป๎ญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมกิจกรรมการทําสมาธิ  การสวดภาวนา  เพ่ือ
บูรณาการคุณค่าของพระวรสาร และคุณธรรมตามหลักของศาสนา  นําทักษะความรู้  มวล
ประสบการณ์ทักษะชีวิต  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
2.3  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ  เช่น  กิจกรรมพี่ช่วยน้อง  กิจกรรมพ่ีสอนการบ้านน้อง  
การดูแลน้องมิตราทรเด็กกําพร้าที่ติดเชื้อ HIV./AIDS  การฝึกโภชนาการ  การดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน  โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดูแลเอาใจใส่  เพื่อฝึกให้นักเรียนทํางาน
เป็น  มีความเป็นกุลสตรี  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และฝึกความเป็นผู้นํา  อีกทั้งทําให้โรงเรียน
สะอาด  ร่มรื่น  น่าอยู่  โดยที่โรงเรียนไม่จําเป็นต้องมีนักการภารโรง  มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิต
สาธารณะ เช่น การทิ้งขยะให้ถูกที่โดยไม่จําเป็นต้องมีถังขยะตั้งในบริเวณโรงเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคน
สามารถทําได้ดีด้วยตนเอง    กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์   กิจกรรมการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สู่วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุขในรั้วฟูา – ขาว  และการเป็นพลเมืองดีของชุมชน  สังคม  ประเทศชาติสืบไปในอนาคต    
2.4   การจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  
เด็กพิการ  ให้สามารถบูรณาการทักษะชีวิตเรียนรู้  และมวลประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติทั่วไป
อย่างมีความสุข  เช่น  กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ  8  กลุ่มสาระ  แผนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล  กิจกรรมดนตรี – ศิลปะบําบัด   
2.5   จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม  ให้นักเรียนรู้จักตนเอง  รู้จักและเข้าใจผู้อ่ืน
ยอมรับความคิดเห็น มีความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี มีความเสียสละ ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา เศรษฐกิจ  และสังคม พร้อมที่จะร่วมมือในกิจกรรมทั้งด้านการศึกษาและด้านอ่ืน ๆ  
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อันจะอํานวยประโยชน์แก่ปวงชน  การชี้แนะพ้ืนฐานการดําเนินชีวิตเพ่ือการปรับตัวในการเผชิญต่อ
ป๎ญหาและอุปสรรค  โดยการใช้กิจกรรมจิตปรึกษา  การแนะแนว  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.6  จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนมวลประสบการณ์ชีวิต ให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความรู้  มีทักษะ
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง และประกอบอาชีพอย่างสุจริต  สามารถพ่ึงตนเองได้  
เป็นพลเมืองดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.7 จัดกิจกรรมปลูกฝ๎งลักษณะนิสัยตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนให้นักเรียนมีความรัก   
ความกตัญํูต่อสถาบันชาติ   ศาสนา   พระมหากษัตริย์    มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้จักปรับตัว
พร้อมที่จะเป็นผู้ให้และผู้เสียสละ   มีความมัธยัสถ์   ขยันหมั่นเพียร   อดทน   ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และมีสุขนิสัยที่ถูกต้อง   เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  
กิจกรรมฝึกพูดต่อหน้าสาธารณะเพ่ือเตรียมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีทักษะในการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น  เช่นหาข้อคิด บทความ  ข่าวสาร      เพ่ืออ่านให้ทุกคนรับฟ๎งเป็นการนําก่อนสวด
รับประทานอาหารเช้า  และอ่านบทภาวนาในวจนพิธีกรรมและพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  และ
โอกาสต่าง ๆ   
2.8 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาทางด้านเกษตรตามแนวพระราชดําริ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเกษตร
ธรรมชาติ  การลดภาวะโลกร้อนและประหยัดพลังงานไฟฟูาจากถ่านหิน   เช่น การซัก  การตาก  
การพับเก็บเสื้อผ้าอย่างถูกวิธี หรือการกระโปรงวางทับไว้ใต้ที่นอน  ทําให้ประหยัดการใช้ไฟฟูาในการ
รีดเสื้อผ้า   เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิป๎ญญากับวิถีชีวิตประจําวัน 
2.9 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน    ทั้งทางด้านสุขลักษณะนิสัย     ภาวะ
โภชนาการ  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพดีสอดคล้องตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 
2.10  ส่งเสริม  สนับสนุนโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ 
2.11  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ความร่วมมือ  และช่วยเหลือองค์การสารธารณะ  หน่วยงานราชการ
ชุมชน    วัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    เช่น  ให้การสนับสนุนวงดุริยางค์  วงดนตรีสากล  การ
แสดงของนักเรียนตามโอกาสต่าง ๆ    ยานพาหนะ   การบําเพ็ญประโยชน์   การเยี่ยมชุมชน  ผู้ที่อยู่
ในภาวะยากลําบากทุกประเภท  เช่น   คนชรา    ผู้ปุวยโรคเรื้อน   ผู้ติดเชื้อ HIV. /AIDS     คนพิการ   
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ     การให้บริการแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน  เช่น  บรกิารห้องสมุด   
การศึกษาดูงานด้านเกษตรตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  พัฒนาบุคลากรครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
พัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมศึกษาดูงาน   ทัศนศึกษา   เพ่ือนําความรู้มาพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง  การทําวิจัยในชั้นเรียน  ครู
มีจิตสาธารณะอุทิศตน  เสียสละทําหน้าที่อาสาสมัครช่วยงานบ้านมิตราทรเด็กกําพร้าที่ติดเชื้อ 
HIV./AIDS     สอนพิเศษตอนเย็นหลังเลิกเรียน  และวันเสาร์ – อาทิตย์  โดยไม่รับค่าตอบแทน 
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4.   พัฒนาสื่ออุปกรณ์การสอนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
ส่งเสริมการผลิต สรรหา พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้อง   และบูรณาการให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

                
 

4. แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น 
              4.1  สภาพเศรษฐกิจของชุมชนและผู้ปกครอง 
                      ชุมชนและผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่
อาศัยอยู่ตามพ้ืนที่สูงของเขตภาคเหนือ  และพ้ืนราบที่อาศัยตามหมู่บ้านต่าง ๆ  
               4.2  สภาพสังคมและวัฒนธรรมชุมชน 

         บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนมี   วัดศาสนาพุทธ   โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว        และเทศบาลตําบลเชียงดาว    สําหรับประเพณีของชุมชนมีประเพณี
ทั่ว ๆ ไปของคนล้านนา  และกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  
              4.3  สภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
         แหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ได้แก่  แหล่งการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน  การปลูกพืชสมุนไพร  การปลูกพืชผักสวนครัว  การปลูกพืชสวนประดับ  ใช้ในการประดับสถานที่
และการปลูกไม้ผล  พืชเศรษฐกิจบ้านมิตราทร  สวนบ้านจอมคีรี  และสวนบ้านแม่แตง        

แหล่งการเรียนรู้ภายนอก  เพ่ือเสริมทักษะและฝึกประสบการณ์  การเรียนรู้  การพัฒนา  อาทิเช่น  
แหล่งเรียนรู้ชุมชน    วัดใจ  (ดงเทวี )    วัดศรีทรายมูล  เขตวัดในอําเภอเชียงดาว   หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์  วัดอินทาราม  วัดถ้ําผาปล่อง  วัดถ้ําเชียงดาว  พระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ฯลฯ   

การเรียนรู้ตามโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           เช่น  สวนปกาศิต  
สวนราชินี  ต.เมืองงาย  ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน ( สวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ต .แม่นะ  
โรงเพาะเห็ด  ที่ทําการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิดภัณฑ์  ( กล้วยอบ )   หมู่บ้านแม่ก๊ะ     การนวดแผนไทย  
( แม่สมศรี )  รวมถึงสถานที่ราชการ / หน่วยงาน /  องค์กร ที่ให้การสนับสนุนเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน  
               4.4  จ านวนประชากรในเขตพื้นที่บริการ 
          1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  เป็นประชากรที่อยู่อาศัยจริงในครัวเรือนทั้งหมด 44 
ครัวเรือน มีจํานวนทั้งหมดประมาณ 104 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนมี   วัดศาสนาพุทธ   โบสถ์
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว   และเทศบาลตําบลเชียงดาว 
         อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป เนื่องจาก มีพ้ืนที่ทํากินของตนเอง    นับถือ
ศาสนาพุทธประเพณ/ีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป    คือประเพณีสงกรานต์  ประเพณีรดน้ําดํา
หัวผู้สูงอายุและบุคคลสําคัญ   ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 
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         2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  

 มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 69.93  อาชีพรับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 24.40  

และอาชีพอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 5.67  

 มีการนับถือศาสนาคริสต์คิดเป็นร้อยละ 66.67 ศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 33.33 
 ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ย  5,000 บาท/ปี 

 

5 .การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน / คณะกรรมการนักเรียน 
       5.1   รายช่ือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   ประจ าปีการศึกษา  2557 

1.  นางสาวบุญรักษ์ หมั้นทรัพย์      ผู้จัดการและผู้อํานวยการ     ประธานกรรมการ 
2.  นายภาคิม  จิรจตุรพรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
3.  นางบัวผัน  คุณา         ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
4.  นายยงยุทธ  วังวรรณรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5.  นายบัณฑิต  วัฒนะปราชญา ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
6.  นางพรนภัส  นุชวณิชกุล      ผู้แทนครู   กรรมการ 
7.  นางลักขณาวดี  กันตร ี         ผู้แทนครู   กรรมการ 
8.  นางสาววิลาวัลย ์ ปราศรัย          ผู้แทนครู   กรรมการและ 
          เลขานุการ    
 

5.2   จ านวนคร้ังของการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 
        คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

ในปีการศึกษา  2557  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุม  2  ครั้ง  ดังนี้ 
                    1.  ครั้งที่ 1   วันพฤหัสบดีที่  5  มิถุนายน  2557  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลินชั้น  2   
                         อาคารเสริมสิกขา 
                    2.  ครั้งที่ / 2   วันพฤหัสบดีที่  6 พฤศจิกายน  2557  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลินชั้น  2   
                         อาคารเสริมสิกขา 
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6.  คณะกรรมการสภานักเรียน 
6.1  รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา2557 

     1.  เด็กหญิงกัญญารัตน์   ดํารงเทิดธรรม  ประธานสภานักเรียน                 
     2.  เด็กหญิงผ่องศรี              รัตตัญํูวงศา  รองประธานสภานักเรียน    
     3.  เด็กหญิงมะลิ                 คงสถิตย์ยั่งยืน  เลขานุการสภานักเรียน 
     4.  เด็กหญิงพรทนา  ตันติถาวรสกุล  ผู้ช่วยเลขนุการสภานักเรียน 
     5.  นางสาว สุวรรณี  แจ่มเจริญพรดํารง เหรัญญิกสภานักเรียน     
     6.  เด็กหญิงอุไรวรรณ  เหมอะเขอะ  ผู้ช่วยเหรัญญิกสภานักเรียน 
     7. นางสาวสุภาพร  จะคา   ประชาสัมพันธ์สภานักเรียน 
     8  เด็กหญิงศิริลักษณ์  สินเจริญวานิช  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สภานักเรียน  
     9  เด็กหญิงเกษดาพร  พรศรีสมสุข  ปฏิคมสภานักเรียน     
     10. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์ อยู่ลือ   ผู้ช่วยปฏิคมสมาชิกสภานักเรียน  
     11. เด็กหญิงเรณุกา  อมรนิติธรรม  สมาชิกสภานักเรียน           
     12. เด็กหญิงเรไร  มาเยอะ   สมาชิกสภานักเรียน   
     13. เด็กหญิงหมี่ตู้  เชอมือ                    สมาชิกสภานักเรียน          
     14. เด็กหญิงศิริวิภา  พาทีพิเคราะห์  สมาชิกสภานักเรียน        
     15. เด็กหญิงจันทร์จิรา อามอ   สมาชิกสภานักเรียน          
     16. เด็กหญิงจันทณี  ชัยมู   สมาชิกสภานักเรียน           
     17. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลามู   สมาชิกสภานักเรียน     
     18. เด็กหญิงดวงกมล  ลาดูแฮ   สมาชิกสภานักเรียน     
     19. เด็กหญิงภรณ์พิมล เปนุ   สมาชิกสภานักเรียน     
     20. เด็กหญิงสายฝน  แกงเขียว  สมาชิกสภานักเรียน         
  หมายเหตุ  

- ต าแหน่งประธานสภานักเรียน มาจากการเลือกตั้ง ( กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ) โดยได้รับ
คะแนนเสียงข้างมากและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร 

- ต าแหน่งรองประธานสภานักเรียน  เลขานุการ  ปฏคิม  เหรัญญิก ประธานสภานักเรียนเป็นผู้
พิจารณาความเหมาะสมจากผู้ลงสมัครสภานักเรียนที่ได้เสียงข้างมากตามลําดับ โดยได้รับความ  
เห็นชอบจากครูงานรักษาระเบียบวินัย 
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6.1.1  วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในด้านสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีความรับผิดชอบต่อโรงเรียน 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวการณ์เป็นผู้นํา มีบุคลิกภาพที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก 
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนด้วยกัน 

 
6.1.2   บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน 
1. เป็นสื่อกลางระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน 
2. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและพิธีต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3. ดูแลความประพฤติของนักเรียนร่วมกับคณะครู 
4. ดูแลการทําความสะอาดภาคเช้าและภาคบ่าย  
5. นําสวดหน้าเสาธงและเชิญธงชาติ 
6. ปฏิบัติภารกิจที่โรงเรียนมอบหมาย 
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บทที่  2 
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 

ระบบสาระสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนของโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ จะรายงานตามหัวข้อดังนี้ 
 1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 2.   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 3.   ผลสรุปการอ่านคิดวิเคราะห์ 
 4.   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 5.   ผลการสอบระดับเขต/ระดับชาติ 
 6.   ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน 
 7.   สรุปผลการเข้าศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ 
1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 1.1 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตามสาระการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2557 

 

ชั้น จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น(

คน
) 

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

รว
มค

ะแ
นน

 

เฉ
ลี่ย

คะ
แน

น 

ค่า
  S

D 

กลุ่มสารการเรียนรู้ 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
แล

ะว
ัฒน

ธร
รม

 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ลศ

กึษ
า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
แล

ะเ
ทค

โน
โล

ย ี

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ป.1 27 68.67 72.33 70.96 66.63 63.67 66.63 62.56 49.04 520.49 65.06 7.27 

ป.2 20 65.80 67.90 70.85 65.55 67.75 62.90 67.75 49.10 517.60 64.70 6.71 

ป.3 27 60.48 59.52 60.04 66.81 65.00 64.41 61.33 43.74 481.33 60.17 7.14 

ป.4 28 60.75 70.68 58.32 64.64 65.89 65.54 60.75 54.96 501.53 62.69 4.96 

ป.5 23 61.17 59.65 65.61 61.26 64.13 63.74 61.57 56.91 494.04 61.76 2.75 

ป.6 26 67.81 65.73 71.38 68.00 65.23 67.88 68.69 63.04 537.76 67.22 2.52 

   *****  หมายเหตุ  สีเขียว  คือระดับคะแนนสูงสุด  สีแดง  คือระดับคะแนนต่ําสุด 
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จากตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  
ประจําปีการศึกษา  2557 พบว่าระดับชั้น  ป.6  มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการรวมสูงที่สุด  คือ  67.22  
รองลงมา คือชั้น  ป.1  มีค่าเฉลี่ยคะแนนคือ  65.06    สว่นระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ  ชั้น  ป. 3  
มีค่าเฉลี่ยคะแนนคือ  60.17  เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา  พบว่า 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาคณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 72.33 และต่ําสุดคือวิชา
ภาษาต่างประเทศ คือ 49.04 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์   มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 70.85 และต่ําสุดคือวิชา
ภาษาต่างประเทศ   คือ 49.10 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
66.81 และต่ําสุดคือวิชาภาษาต่างประเทศ    คือ 43.74 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาคณิตศาสตร์   มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ   64.13   และต่ําสุดคือ 
วิชาภาษาต่างประเทศ  คือ 54.96 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 71.63    และ
ต่ําสุดคือ วิชาภาษาต่างประเทศ คือ  56.91 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาวิทยาศาสตร์   มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 71.38   และต่ําสุดคือ
วิชาภาษาต่างประเทศ คือ 63.04 

                          
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2557 

ชั้น จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น(

คน
) 

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
รว

มค
ะแ

นน
 

เฉ
ลี่ย

คะ
แน

น 

ค่า
  S

D 

กลุ่มสารการเรียนรู้ 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
แล

ะว
ัฒน

ธร
รม

 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ลศ

กึษ
า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
แล

ะเ
ทค

โน
โล

ย ี

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ม.1 87 71.48 62.42 64.81 68.59 65.03 66.18 66.39 62.68 527.56 65.95 3.00 

ม.2 77 75.42 61.40 72.98 76.50 67.17 70.54 63.39 62.71 550.10 68.76 5.94 

ม.3 83 69.80 67.03 74.38 69.25 66.84 78.25 73.26 62.64 561.43 70.18 4.95 

  *****  หมายเหตุ  สีเขียว  คือระดับคะแนนสูงสุด  สีแดง  คือระดับคะแนนต่ําสุด 
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จากตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจําปี
การศึกษา  2557 พบว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุด คือ 70.18  รองลงมา 
คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ  68.76   ส่วนระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยรวมต่ําท่ีสุด  
คือ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ  65.95 
เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา  พบว่า 

-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาภาษาไทย  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 71.48  และต่ําสุดคือ วิชา
คณิตศาสตร์  คือ  62.42 

-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายสุขศึกษาและพลศึกษา  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 76.50  และต่ําสุดคือ 
คณิตศาสตร์  คือ  61.40 

-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาศิลปะ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 78.25  และต่ําสุดคือ วิชา
ภาษาต่างประเทศ  คือ  62.64 

2.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนรายบุคคลใน ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2557 หัวข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีดังนี้ 
 1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2.   ซื่อสัตย์สุจริต 
 3.   มีวินัย 
 4.   ใฝุเรียนรู้ 

5.   อยู่อย่างพอเพียง 
6.   ใฝุเรียนรู ้
7.   อยู่อย่างพอเพียง 
8.   ใฝุเรียนรู ้

 

ระดับคุณภาพของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ระดับ 
 

ดีเยี่ยม    = 3 คือ ได้คะแนนร้อยละ 90-100 
ดี   = 2 คือ ได้คะแนนร้อยละ 70-89 
ผ่าน   = 1 คือ ได้คะแนนร้อยละ 50-69 
ไม่ผ่าน   = 0 คือ ได้คะแนนร้อยละ 0-49 
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ตารางแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 

2.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (ตามระดับคุณภาพ) 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่  1 27 0 0.00 1 3.70 22 81.48 4 14.81 
ประถมศึกษาปีที่  2 20 0 0.00 0 0.00 2 10.00 18 90.00 
ประถมศึกษาปีที่  3 27 0 0.00 0 0.00 21 77.77 6 22.22 
ประถมศึกษาปีที่  4 28 0 0.00 0 0.00 20 71.43 8 28.57 
ประถมศึกษาปีที่  5 23 0 0.00 0 0.00 22 95.66 1 4.34 
ประถมศึกษาปีที่  6 26 0 0.00 0 0.00 1 3.84 25 96.15 
ประมัธยมศึกษาปีที่  1 87 0 0.00 0 0.00 52 59.78 35 40.22 
ประมัธยมศึกษาปีที่  2 77 0 0.00 0 0.00 46 61.04 30 38.96 
ประมัธยมศึกษาปีที่  3 83 0 0.00 0 0.00 38 45.79 45 54.21 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 398 0 0 1 0.92 204 55.81 172 43.27 
*เด็กหญิงดวงเดือน   อยู่ภักดี (เด็กพิเศษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ไม่นับรวมจํานวนนักเรียน 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา  2557 
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จากตารางพบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปีการศึกษา 2557     ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 43.27 ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  
55.81 ระดับผ่าน  คิดเป็นร้อยละ  0.92 ระดับไม่ผ่าน  คิดเป็นร้อยละ  0.00 

 สรุปผลการประเมินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปีการศึกษา 2557      ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการสรุปแบบประเมินความพึงพอใจผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 85.00 
3.ผลสรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียนสื่อความ 
 เกณฑ์การประเมินผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียนสื่อความ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2554 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 กําหนดดังนี้ 
  ระดับ ดีเยี่ยม    = 3 คือ ได้คะแนนร้อยละ 90-100 
   ดี   = 2 คือ ได้คะแนนร้อยละ 70-89 
   ผ่าน   = 1 คือ ได้คะแนนร้อยละ 50-69 
   ไม่ผ่าน   = 0 คือ ได้คะแนนร้อยละ 0-49 

ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความ ( ทุกรายวิชา ) 
ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น  ปีการศึกษา  2557 

3. ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

นักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน (ตามระดับคุณภาพ) 
ไมผ่่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่  1 27 0 0.00 5 8.50 20 74.07 2 7.40 
ประถมศึกษาปีที่  2 20 0 0.00 2 10.00 12 60.00 6 30.00 
ประถมศึกษาปีที่  3 27 0 0.00 2 7.40 22 81.48 3 11.11 
ประถมศึกษาปีที่  4 28 0 0.00 4 14.28 14 50.00 10 35.71 
ประถมศึกษาปีที่  5 23 0 0.00 2 8.69 18 78.26 3 13.04 
ประถมศึกษาปีที่  6 26 0 0.00 0 0.00 5 19.23 21 80.76 
ประมัธยมศึกษาปีที่  1 87 0 0.00 0 0.00 58 58.66 29 33.33 
ประมัธยมศึกษาปีที่  2 77 0 0.00 1 1.29 45 45.58 31 40.26 
ประมัธยมศึกษาปีที่  3 83 0 0.00 1 1.20 41 41.39 41 49.39 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 398 0 0.00 17 4.27 235 59.04 146 36.68 
*เด็กหญิงดวงเดือน   อยู่ภักดี (เด็กพิเศษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ไม่นับรวมจํานวนนักเรียน 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา  2557 

 

           

จากตารางพบว่า ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความ ปีการศึกษา 2557     
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 36.68 ระดับดี  
คิดเป็นร้อยละ  59.04 ระดับผ่าน  คิดเป็นร้อยละ  4.27 ระดับไม่ผ่าน  คิดเป็นร้อยละ  0.00 

  
สรุปผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความ ปีการศึกษา 2557      ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการสรุปแบบประเมินความพึงพอใจการส่งเสริมการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อ
ความ อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 85.78 
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4.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สรุปใบข้อมูลกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  ปีการศึกษา 2557 

 
รายช่ือชมรม จ านวนนักเรียน (คน) รวม 

(คน) 
 

ร้อยละ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1. เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 6 1 6 - - 1 7 - - 21 5.31 
2. เกษตรเพื่อการพัฒนา - - - - - - 6 3 3 12 3.03 
3. คอมพิวเตอร์ - - - 1 - - - - 17 18 4.55 
4. วอลเล่ย์บอล - - - - - - - 8 8 16 4.05 
5. ยุวบรรณารักษ์ - - - 1 2 5 1 5 1 15 3.79 
6. นักวิทย์คิดสร้างสรรค์ - - - - - - 2 5 12 19 4.81 
7. D.I.Y. - - - - 1 - 8 5 2 15 3.79 
8. รักษ์ภาษาไทย 3 8 6 - - - 3 - 2 22 5.56 
9. นวดแผนไทย - - - - - - 6 10 - 19 4.05 
10.อย.น้อย - - - 1 3 1 7 7 5 24 6.07 
11. ฝึกสมอง ประลองป๎ญญา 
     (หมากฮอส) 

3 3 4 4 - - 1 - - 15 3.97 

12. เทเบิลเทนนิส (ปิงปอง) - - - 1 1 - 6 4 3 15 3.97 
13. ฟุตซอล 1 3 5 8 3 2 3 - 1 26 6.58 
14. วิถีไทย - 1 - 4 - - 2 3 2 12 3.03 
15. โครงงานคุณธรรม - - - - - - - - 6 6 1.51 
16. คณิตคิดเร็ว 3 3 4 4 - - 1 - - 15 3.97 
17. A-math and Cr0ss  
     w0rd 

- - 1 - - 1 4 7 4 17 4.30 

18. English  Kids สนุก - - - - 5 - 9 1 4 19 4.81 
19.ภาษาจีน - - 1 1 3 2 1 3 3 14 3.54 
20.ปราบเซียน 8 2 - 4 2 1 3 - - 20 5.06 
21.ภาษาล้านนา - - - - - - 5 7 4 16 4.05 

รวม 397 100 
*เด็กหญิงดวงเดือน   อยู่ภักดี (เด็กพิเศษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ไม่นับรวมจํานวนนักเรียน 
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5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 

สาระวิชา 
คะแนน
เฉลี่ย

(ระดับชาติ) 

ค่า  S.D. 
(ระดับชาติ) 

ขีดจ ากัด
ล่าง

(ระดับชาติ) 

จ านวนนักเรียน(คน) 

นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

ที่ได้คะแนน
เท่ากับหรือ
มากกว่า
ขีดจ ากัด

ล่าง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6       
ภาษาไทย 44.88 13.13 38.22 26 17 65.38 
คณิตศาสตร์  38.06 17.83 29.02 26 17 65.38 
วิทยาศาสตร์ 43.13 14.07 34.99 26 19 73.08 
สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

50.67 15.25 42.94 26 20 76.92 

สุขศึกษาและพละศึกษา 52.20 14.44 44.88 26 18 69.23 
ศิลปะ 45.61 15.48 37.76 26 22 84.62 
การงานและเทคโนโลยี 56.32 16.63 47.89 26 21 80.77 
ภาษาต่างประเทศ 36.02 18.47 26.65 26 15 57.69 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3       
ภาษาไทย 35.20 8.84 32.63 79 53 67.09 
คณิตศาสตร์ 29.65 12.84 25.91 79 37 46.84 
วิทยาศาสตร์ 38.62 12.80 34.91 79 47 59.49 
สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

46.79 11.61 43.41 79 
57 72.15 

สุขศึกษาและพละศึกษา 59.32 12.69 55.63 79 56 70.89 
ศิลปะ 43.14 10.92 39.96 79 62 78.48 
การงานและเทคโนโลยี 45.42 12.33 41.83 79 63 79.75 
ภาษาต่างประเทศ 27.46 9.66 24.65 79 51 64.56 
หมายเหตุ   จํานวนนักเรียนที่สอบ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนที่เข้าสอบ  จํานวน  26 คน   

 มีเด็กพิเศษ  จํานวน  0  คน 
จํานวนนักเรียนที่สอบ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียนที่เขา้สอบ  จํานวน  83  คน  

มีเด็กพิเศษ  จํานวน  4  คน  ( สทศ.  ไม่คิดจํานวนนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ ) 
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6.  ผลงานการแสดงออกของผู้เรียน 

 
ระดับสถานศึกษา    ได้รับรางวัลดังนี้ 

1. โรงเรียนไดร้ับรางวัลชนะเลิศ  ระดับมัธยมกิจกรรม “ไบเบิลเกมส์” ในพระวรสารนักบุญมัทธิว   
เขต 1  เชียงใหม่  ณ  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่  จัดโดย  คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม
แผนก    พระคัมภีร์  สังฆมณฑลเชียงใหม่ 
 

          2. โรงเรียนได้รับมอบประกาศเกียรติคุณว่ามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับสูง  เป็นที่น่ายกย่อง เชิดชู และเผยแพร่ เป็นแบบอย่างที่ดีสู่
สาธารณชน  จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
 

ระดับผู้เรียน    ได้รับรางวัลดังนี้ 
ปีการศึกษา 2557  : 
1. ด.ช. ธนัชชัย   เยหลุง ด.ญ. ชนารดี   ซูผะด.ญ. สินจยั   กันทะวงค ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
รายการแข่งขัน การป๎้นดินน้ํามัน  ระดับ ปฐมวัย  ด.ญ. ปญุญตา   คงมา ด.ญ. สโรซา     ผ่านดอยแดน  ด.ญ. 
พีรพร   นุชวณิชกุล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ด.ญ. ศิวมาส   สธุาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนระดับ ปฐมวัย  
2. ด.ญ. อริยาภรณ์   หมื่นเผือก ด.ญ. รุจิรา   คํามา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นป.1-3  ด.ญ. น้ําอ้อย   หมือแหล่ ด.ญ.นภาพร   จะงะ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ชั้นป.4-6 ด.ญ. พรพร   นุชวณิชกุล ด.ญ. อารยา   ชุม
ประเสริฐ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ(Presentation)ชั้นป.4-6  
ด.ญ. นัณทิตา   แสงขัติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เล่านิทานคุณธรรมชั้นป.1-3  สุวิภา   นภาเพชร 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมชั้นป.4-6 ด.ช. สิทธชิัย   อัตะพงษ์ ด.ญ เบญญาภา    ทอง
รอด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มารยาทไทยชั้นป.1-3 ด.ช. พงศธร   จองตาล ด.ญ.ป๎ญญาพร   ดํารง
เทิดธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันมารยาทไทยชั้นป.4-6 ด.ญ.อาเม   อาจ่อ ด.ญ. หมี่นอ   เยอช่อ 
ด.ญ. ธิดาภรณ์   จะงะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ชั้นป.4-6 
ด.ญ. กรรณิกา   ปุาดอน ด.ญ. ชนาภา   จะลอ ด.ญ. วรรณษา   พงศ์อนุรักษ์ภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science show)ชั้นป.4-6 ด.ช. ธีระภัทร   ฉือจะผะ ด.ช. ธน
กร   สีจ๊ะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับชั้นป.1-3 ด.ญ. สุพรรษา   
มหานิล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสําคัญชั้นป.1-3  ด.ญ. เยาว
เรศ   เลเฉอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เขียนเรียงความและคัดลายมือชั้นป.1-3  ด.ญ. วรดา   หมื่อแล 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เขียนเรียงความและคัดลายมือชั้นป.4-6 ด.ญ. วิจิตรา   แซ่ลี  ด.ญ. อาบา   
เชอหมื่อ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นป.4-6 ด.ญ. 
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สมศรี     จะอือ ด.ญ. ลัดดาพร   จะเสือคา ด.ญ.ธนิษฐา   จันสมดี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดหนังสือเล่มเล็กชั้นป.4-6  ด.ช. พรชัย  วัฒนะปราชญา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันนักอ่านข่าว
รุ่นเยาว์ประเภทบกพร่องทางสติป๎ญญาชั้นป.1-6 ด.ช. อมรเทพ   กันทะวงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน
การวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติป๎ญญาชั้นป.1-6        การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่64 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตําบลเชียงดาว  วันที่ 3 กันยายน 2557   
3. ด.ช. พรชัย  วัฒนะปราชญา ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์
ประเภทบกพร่องทางสติป๎ญญาชั้นป.1-6  ด.ญ. อมรเทพ   กันทะวงค์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอันดับ4 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติป๎ญญาชั้นป.1-6 ด.ช. พงศธร   จองตาล ด.ญ.ป๎ญญา
พร   ดํารงเทิดธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอันดับ4 การแข่งขันมารยาทไทยชั้นป.4-6  ด.ญ. สุวิภา   นภา
เพชร  ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับ13  กการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมชั้นป.4-6 ด.ญ. น้ําอ้อย   หมื่อแหล่ 
ด.ญ.นภาพร   จะงะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอันดับ10 การแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ชั้นป.4-6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาที ่ 3 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557    
4. เด็กหญิงอายี  จูเปาะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางสติป๎ญญา ม.1-ม.3   เด็กหญิงอาพิว  เชอหมื่อ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการ
เล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติป๎ญญา ม.1-ม.3  เด็กหญิงกชกร  เกียรติธนพงศ์  เด็กหญิงณัฐริกา  พรนว
รักษ์ เด็กหญิงนิรมล  วอมือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 เด็กหญิงนา
ตาลี  ปอใส เด็กหญิงวฤณดา  อากู่  เด็กหญิงวิภา  จะกะ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  การแข่งขันจัก
สานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 เด็กหญิงเรณุกา  อมรนิติธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  เด็กหญิงมลฤดี  จิรวัชราวีรสกุล ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ
อันดับ1  การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 เด็กหญิงอาซือมิ  งัวผะ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รอง
ชนะเลิศอันดับ1  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เด็กหญิงพรธนา  ตันติถาวรสกุล 
นางสาวลัดดา  กนลเพชร เด็กหญิงสุรพร  ลาภผลอุดม นางสาวเจนจิรา  จุรีสิริกุล  นางสาวแสงทิตย์  เกษม
เจิดวงศ ์ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 เด็กหญิงจุฑามาศ  
วนาลัยนิเวศ เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  อยู่ลือ  เด็กหญิงชุติมา  ดาราพงศ์มณี  เด็กหญิงทิพย์วรรณ  จันทร์หอม 
เด็กหญิงธดาภรณ์  ประสงค์พนา เด็กหญิงพัชรี  ธงชัย เด็กหญิงมนัสสา  สิลาโส  เด็กหญิงรุ่งรวิน  ประทีป
โกสุม เด็กหญิงลลิตา  ศรีวรรณะ เด็กหญิงเจนจิรา  ปราศรัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6  เด็กหญิงหมี่หน่อง  มาลากู่  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  เด็กหญิงทองแสง  พอใจ ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3  เด็กหญิงตาหนึ่ง  เชอหมื่อ  ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 เด็กหญิงกฤษณา  สว่างวัฒนกุล 
เด็กหญิงณัฐนันท์  โหม่โพ เด็กหญิงอัมราพร  กิจพนาสารไพร เด็กหญิงอาทิตยา  ลดาวัลย์เวชกิจ  เด็กหญิงเก
ริกา  ดอกคําพนากิจ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 เด็กหญิงหมี่ตู้  เชอมื่อ  
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ได้รับรางวัลเหรียญทอง   การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เด็กหญิงหมี่ชุ  มาเยอะ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง    การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3  เด็กหญิงงามศิริ  ลิโบ เด็กหญิงสายดรุณ  จะพือ 
เด็กหญิงอาทิตยา  จองคํา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง    การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 เด็กหญิงปรีญาดา  
โปธา เด็กหญิงสุภาพร  จะคา เด็กหญิงอรทัย  มาเยอะ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง    การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 เด็กหญิงบุญสือ  ดังเซ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  เด็กหญิงธีรพร  ยี่ปา 
เด็กหญิงวรดาว  ปอใจ  เด็กหญิงสุวรรณี  แจ่งเจริญพงดํารง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เด็กหญิงดวงกมล  ลาดูแฮ เด็กหญิงผ่องศรี  รัตตัญํูวงศา เด็กหญิงอรณิช  ละสู่บือ 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3เด็กหญิงธิดา  ศักดิ์สุจริต
ฤทัย  เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เกษวิริยการ เด็กหญิงหมี่บา  อาจอ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3  เด็กหญิงมาณี  คาล่า  เด็กหญิงอรอนงค์  เชอหมื่อ  ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน  การแข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  เด็กหญิงกันติยา  ดีทู เด็กหญิงจันทร์จิรา  
อามอ เด็กหญิงชญาดา  บําเหน็จงาม เด็กหญิงปรอยฝน  มาเยอะ  เด็กหญิงศิริวิภา  พาทีพิเคราะห์ ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 เด็กหญิงณัฐพร  บุปผาบรรพต  ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 เด็กหญิงสุชาดา  เรณี  
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 เด็กหญิงวราภรณ์  แล่เฉอะ ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3  เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดํารงเทิดธรรม เด็กหญิงอินทิรา  
วิชาทยานนท์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
เด็กชายกฤษณพงศ์  บําเรอสง เด็กชายวชิระ  อินทร์แก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) เด็กหญิงลัดดา  เหม่อโป นางสาววรรณภา  วีระวัฒน์
พงศธร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในวันที่  8 - 9 
กันยายน 2557   
5. เด็กหญิงเยาวเรศ     เลเชอ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-3  เด็กหญิงจิราภรณ์     พุทธิภัทรกุล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดตอบป๎ญหาอาเซียน    ชั้น
ประถมศึกษาปีที่1-3 เด็กหญิงชลธิชา    เมอโปะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดซูดุกุ    ชั้นประถมศึกษา
ปีที่1-3  เด็กชายธนกร     สีจ๊ะ เด็กชายธีรภัทร  ฉือจะผะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวด
เครื่องร่อนกระดาษพับ( ประเภทบินนาน)    ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3  เด็กหญิงศิริพร        มาเยอะ  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดพูดภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6  เด็กหญิงชนาภา     
จะลอ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การประกวดเปิดพจนานุกรม   ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6  เด็กหญิง
จามจุรี     ปานทัพ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การประกวดเขียนตามคําบอก  ชั้นประถมศึกษาปีที่4-
6  เด็กหญิงหมี่ชุ     มาเยอะ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การประกวดพูดภาษาอังกฤษ    ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1-3  เด็กหญิงธีระพร     ยี่ปา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การประกวดตอบป๎ญหา
วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3  เด็กหญิงพิมสุภา     ศักดิ์คงนันทกุล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
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การประกวดตอบป๎ญหาอาเซียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3  เด็กหญิงสุชาดา     เรณี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การประกวดซูดุกุ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3    เด็กหญิงหมี่ตู้     เชอหมื่อ เด็กหญิงชรินทร์รัตน์     อยู่ลือ เด็ก
หญิงบูตี้     แลเชอ เด็กหญิงวรดาว     ปอใจ เด็กหญิงสุริสา     เชอหมื่อ เด็กหญิงเกษศิณี     ทอคํา เด็กหญิง
ลัดดา     เหม่อโป เด็กหญิงกรรณิการ์     แชมือ เด็กหญิงอายี     จูเปาะ เด็กหญิงอรอนงค์     เชอหมื่อ  
เดก็หญิงสุกัญญา     เมอแล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดแข่งขันวอล์เล่บอล     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
การแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ    e      e                              ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557   
6. เด็กชายวสัน     บุญเงิน เด็กหญิงมลฤดี     จีรวัชรวีรสกุล  ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ประกวดวาดภาพรวมใจต้านภัยเอดส์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3  การแข่งขันกิจกรรมวันรวมใจต้านภัยเอดส์   
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557   
7. เด็กหญิงอายี  จูเปาะ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง
ทางสติป๎ญญา ม.1-ม.3  เด็กหญิงอาพิว  เชอหมื่อ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
บกพร่องทางสติป๎ญญา ม.1-ม.3 เด็กหญิงกชกร  เกียรติธนพงศ์  เด็กหญิงณัฐริกา  พรนวรักษ์ เด็กหญิงนิรมล  
วอมือ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  เด็กหญิงนาตาลี  ปอใส เด็กหญิงวฤณดา  
อากู ่ เด็กหญิงวิภา  จะกะ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  เด็กหญิงเรณุกา  อมร
นิติธรรม  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ระดับภาคเหนือ  ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2557   
 

7. สรุปผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 จ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรและศึกษาต่อ   ปีการศึกษา 2557 

ตารางแสดงจ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรและศึกษาต่อ   ปีการศึกษา   2557    (จ านวนคน) 
ผู้เรียนที่จบหลักสูตร 

จํานวน(คน) 
สายสามัญ 
จํานวน(คน) 

สายอาชีพ 
จํานวน(คน) 

กศน.และท างาน 
จํานวน(คน) 

83 39 41 3 
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แผนภูมิแสดงสถิติการศึกษาต่อ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 
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ตารางแสดงจ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรและศึกษาต่อ   ปีการศึกษา   2557   (จ านวนร้อยละ) 
ผู้เรียนที่จบหลักสูตร 

ร้อยละ(%) 
สายสามัญ 
ร้อยละ(%) 

สายอาชีพ 
ร้อยละ(%) 

กศน.และท างาน 
ร้อยละ(%) 

100 46.98 49.39 3.61 
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ตารางแสดงข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
จ าแนกตามสถาบัน     ปีการศึกษา  2557 

ชื่อสถาบัน จ านวน  (คน) คิดเป็นร้อยละ  
(%) 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน 2 2.40 
อัสสัมชัญคอนแวนต์  ลํานารายณ ์ 7 8.43 
เซนต์โยเซฟ             6 7.22 
เซนต์โยเซฟนครสวรรค ์ 6 7.22 
ศูนย์เฉลมิพระเกียรติ  72  พรรษา 3 3.61 
ศูนย์สงเคราะหฝ์ึกอาชีพสตรี  ลําปาง 18 21.68 
โรงเรียนจอมทอง 1 1.20 
ป๎ญญาภิวัฒน์ – ซ  พีแรม 2 2.40 
เซนต์โยเซฟแมร่ะมาด 5 6.02 
เซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา 5 6.02 
ก.ศ.น.        1 1.20 
ก.ศ.น. เชียงดาว 2 2.40 
กศน.บ้านคุณไกรวิน 1 1.20 
เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 1 1.20 
                            1 1.20 
                    2 2.40 
                   1 1.20 
                        2 2.40 
                  2 2.40 
                1 1.20 
             2 2.40 
             1 1.20 
        1 1.20 
         3 3.61 
                  2 2.40 
                                  1 1.20 
                1 1.20 
                     1 1.20 
               1 1.20 
               1 1.20 

รวม 83 100.00 
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กราฟแสดงผลสรุปการศึกษาต่อ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ปีการศึกษา 2557 จ าแนกตามสถาบันการศึกษา 
จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  83  คน 
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8. ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน   (ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน ปีการศึกษา 2557 ) 

   จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
ระดับชั้นเรียน 

ที่เปิดสอน 
 

จํานวน 
ห้อง 

จํานวนนักเรียน
ปกติ (คน) 

จํานวนนักเรียน 
พิเศษเรียนร่วม 

รวม 
(คน) 

เฉลี่ย 
ต่อห้อง 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
อนุบาล 1 1 3 9 - - 12 12 
อนุบาล 2 1 5 13 - - 18 18 
อนุบาล 3 1 2 13 - - 15 15 

รวม 3 10 35 - - 45 15 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 10 16 - - 26 26 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 2 16 - 1 19 19 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 5 21 1 - 27 27 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 9 19 1 - 29 29 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 4 19 - - 23 23 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 2 23 - - 25 25 

รวม 6 32 114 2 1 149 25 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 85 - 2 91 46 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 2 75 - - 77 38 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 - 79 1 1 83 42 
มัธยมศึกษาปทีี่ 4 - - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - - - - - - 

รวม 6 6 239 1 3 251 42 
รวมทั้งหมด 15 48 388 3 4 445 30 
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บทที่  3 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 

  
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ  ของโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ จะ
รายงานตามหัวข้อต่อไปดังนี้ 
  1. หลักสูตรและการเรียนการสอน 
  2. การวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  3. รายงานสรุปผลการนิเทศรูปแบบการนิเทศ 
  4. ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1. หลักสูตรและการเรียนการสอน 
1.1  สภาพการจัดการเรียนการสอน 
       จํานวนชั้นเรียน  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์เปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-มัธยมศึกษาปี
ที่3  หลักสูตรปกติ  มีห้องเรียนระดับชั้นรวม  15 ห้อง 
จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนสอน  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์เปิดสอน  8  สาระการเรียนรู้  ได้แก่ 
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

-คริสต์ศาสนา 

-ภาษาจีน 
-งานเกษตร 
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์   โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน  

ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-6   ปีการศึกษา 2557 
ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ปรับปรุง) 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน/กิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 1. ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

2. คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
3.วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.ประวัติศาสตร์ 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

80 
40 

6.สุขศึกษาและพลศึกษา 
-พลศึกษา 
-สุขศึกษา 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

7. ศิลปะ ( ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ) 
- ศิลปะ 
- ดนตรี นาฏศิลป์ 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
9. ภาษาต่างประเทศ 

-ภาษาอังกฤษ 
 

40 
 

40 
 

40 
 

80 
 

80 
 

80 

รวมเวลาเรียนสาระพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพิ่มเติม 
10 คริสต์ศาสนา 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

11. ภาษาจีน  
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

12. ภาษาไทยเพิ่มเติม 80 80 80 80 80 80 

13. ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

14. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)  
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

รวมเวลาเรียนสาระพื้นฐานและเพิ่มเติม 880 880 880 880 880 880 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมแนะแนว 

 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

120 
40 
30 
40 
10 

120 
40 
30 
40 
10 

120 
40 
30 
40 
10 

120 
40 
30 
40 
10 

120 
40 
30 
40 
10 

120 
40 
30 
40 
10 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
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โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์   
 โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3  ปีการศึกษา 2557 
ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน/กิจกรรม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1 ม.2 ม.3 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

1.ภาษาไทย 60(1.5) 60(1.5) 60(1.5) 60(1.5) 60(1.5) 60(1.5) 

2.คณิตศาสตร์ 60(1.5) 60(1.5) 60(1.5) 60(1.5) 60(1.5) 60(1.5) 
3.วิทยาศาสตร์ 60(1.5) 60(1.5) 60(1.5) 60(1.5) 60(1.5) 60(1.5) 
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.ประวัติศาสตร์ 

60(1.5) 
20(0.5) 

60(1.5) 
20(0.5) 

60(1.5) 
20(0.5) 

60(1.5) 
20(0.5) 

60(1.5) 
20(0.5) 

60(1.5) 
20(0.5) 

6.สุขศึกษาและพลศึกษา 
-พลศึกษา 
-สุขศึกษา 

40(1.0) 
20(0.5) 
20(0.5) 

40(1.0) 
20(0.5) 
20(0.5) 

40(1.0) 
20(0.5) 
20(0.5) 

40(1.0) 
20(0.5) 
20(0.5) 

40(1.0) 
20(0.5) 
20(0.5) 

40(1.0) 
20(0.5) 
20(0.5) 

7.ศิลปะ ( ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ) 
        -  ศิลปะ  
        -  ดนตรี นาฏศิลป์ 

40(1.0) 
20(0.5) 
20(0.5) 

40(1.0) 
20(0.5) 
20(0.5) 

40(1.0) 
20(0.5) 
20(0.5) 

40(1.0) 
20(0.5) 
20(0.5) 

40(1.0) 
20(0.5) 
20(0.5) 

40(1.0) 
20(0.5) 
20(0.5) 

8.การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40(1.0) 40(1.0) 40(1.0) 40(1.0) 40(1.0) 40(1.0) 
9.ภาษาอังกฤษ 60(1.5) 60(1.5) 60(1.5) 60(1.5) 60(1.5) 60(1.5) 

รวมเวลาเรียนสาระพื้นฐาน 440(11.0) 440(11.0) 440(11.0) 440(11.0) 440(11.0) 440(11.0) 

รายวิชาเพิ่มเติม 
10. คริสต์ศาสนา 

 
20(0.5) 

 
20(0.5) 

 
20(0.5) 

 
20(0.5) 

 
20(0.5) 

 
20(0.5) 

11.ภาษาจีน 20(0.5) 20(0.5) 20(0.5) 20(0.5) 20(0.5) 20(0.5) 

12.งานเกษตรพื้นฐาน 40(1.0) 40(1.0) 40(1.0) 40(1.0) 40(1.0) 40(1.0) 

13.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์) 20(0.5) 20(0.5) 20(0.5) 20(0.5) 20(0.5) 20(0.5) 

รวมเวลาเรียนสาระพื้นฐานและเพิ่มเติม 540(13.50) 540(13.50) 540(13.50) 540(13.50) 540(13.50) 540(13.50) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมแนะแนว 

 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

60 
20 
15 
20 
5 

60 
20 
15 
20 
5 

60 
20 
15 
20 
5 

60 
20 
15 
20 
5 

60 
20 
15 
20 
5 

60 
20 
15 
20 
5 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด (ภาคเรียน) 600(13.50) 600(13.50) 600(13.50) 600(13.50) 600(13.50) 600(13.50) 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด (ปีการศึกษา ) 1,200 ( 27.0 ) 1,200 ( 27.0 )   

 
 
 



 73 

  
โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 

แผนการเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 1       ปีการศึกษา 2557  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายการ 

รหัส โครงสร้าง 
ชั่วโมง 

ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

หมายเหตุ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 11101 

 
200 

 
5.0 

 
5 

 

2.คณิตศาสตร ์ ค 11101 200 5.0 5  
3. วิทยาศาสตร ์ ว 11101 80 2.0 2  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 11101 

 
80 
 

2.0 
 

2 
 

 

5.ประวัติศาสตร ์ ส11102 40 1.0 1  
6.. สุขศึกษาและพลศึกษา พ 11101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
7.. ศิลปะ ศ 11101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ง 11101 40 1.0 1  
9. ภาษาอังกฤษ อ 11101 40 1.0 1  
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
10.คริสต์ศาสนา  

 
ส 11201 

 
40 

 
1.0 

 
1 

 

11. ภาษาจนี จ11201 40 1.0 1  

12.  ภาษาไทยเพ่ิมเติม ท11201 80 2.0 2  

13.ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม อ11201 40 1.0 1  

14. งานเทคโนโลยสีาระสนเทศ
(คอมพิวเตอร์) 

ง11201 40 1.0 1  

รวมเวลาเรียน  1,080 29.0 29  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 

  
40 
40 
 
 

40 
 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
1 
 
1 
1 

 
กิจกรรมบรูณาการผสานชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
กิจกรรมช่วยงานห้องประกอบอาหาร
และกิจกรรมส่งเสริมจติสาธารณะอื่นๆ 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุม่ชนชาตพิันธุ์ 
กิจกรรมดูแลน้องๆบ้านมิตราทร 

รวมเวลาเรียน        120 - 3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  1,200 22.0 25  
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     โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
แผนการเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2557  (ปรับปรุง) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

รายการ 
รหัส โครงสร้าง 

ชั่วโมง 
ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

หมายเหตุ 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 11101 

 
200 

 
5.0 

 
5 

 

2.คณิตศาสตร ์ ค 11101 200 5.0 5  
3. วิทยาศาสตร ์ ว 11101 80 2.0 2  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 11101 80 2.0 2  
5.ประวัติศาสตร ์ ส 11102 40 1.0 1  
6. สุขศึกษาและพลศึกษา พ 11101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
7. ศิลปะ ศ 11101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ง 11101 40 1.0 1  
9. ภาษาอังกฤษ อ 11101 40 1.0 1  
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
10.คริสต์ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 

 
ส 11201 

 
40 

 
1.0 

 
1 

 

11. ภาษาจนี จ 11201 40 1.0 1  

12. ภาษาไทย- คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ท 11201 80 2.0 2  

13.ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม อ 11201 40 1.0 1  

14. คอมพิวเตอร ์ ง 11201 40 1.0 1  

รวมเวลาเรียน 1,080 27.0 27  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 

  
40 
40 
 
 

40 
 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
1 
 
1 
 
1 

 
กิจกรรมบรูณาการผสานชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
กิจกรรมช่วยงานห้องประกอบอาหาร
และกิจกรรมส่งเสริมจติสาธารณะอื่นๆ 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุม่ชนชาตพิันธุ์ 
กิจกรรมดูแลน้องๆบ้านมิตราทร 

รวมเวลาเรียน       120 - 3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,200 27.0 30  
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 โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 

แผนการเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 2     ปีการศึกษา 2557  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายการ 

รหัส โครงสร้าง 
ชั่วโมง 

ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

หมายเหตุ 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 12101 

 
200 

 
5.0 

 
5 

 

2.คณิตศาสตร์ ค 12101 200 5.0 5  
3. วิทยาศาสตร์ ว 12101 80 2.0 2  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 12101 

 
80 
 

2.0 
 

2 
 

 

5.ประวัติศาสตร์ ส12102 40 1.0 1  
6.. สุขศึกษาและพลศึกษา พ 12101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
7.. ศิลปะ ศ 12101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 12101 40 1.0 1  
9. ภาษาอังกฤษ อ 12101 40 1.0 1  
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
10.คริสต์ศาสนา  

 
ส 12201 

 
40 

 
1.0 

 
1 

 

11. ภาษาจีน จ12201 40 1.0 1  

12.  ภาษาไทยเพิ่มเติม ท12201 80 
 

2.0 
 

2 
 

 

13.ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ12201  
40 

 
1.0 

 
1 

 

14. งานเทคโนโลยีสาระสนเทศ(คอมพิวเตอร์) ง12201 40 1.0 1  

รวมเวลาเรียน  1,080 29.0 29  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 

  
40 
40 
 
 

40 
 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
1 
 
1 
1 

 
กิจกรรมบูรณาการผสานชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมช่วยงานห้องประกอบอาหาร
และกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะอื่นๆ 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุ่มชนชาติพันธุ์ 
กิจกรรมดูแลน้องๆบ้านมิตราทร 

รวมเวลาเรียน        120 - 3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  1,200 22.0 25  
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โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
แผนการเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  (ปรับปรุง) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รายการ 
รหัส โครงสร้าง 

ชั่วโมง 
ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

หมายเหตุ 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 12101 

 
200 

 
5.0 

 
5 

 

2.คณิตศาสตร์ ค 12101 200 5.0 5  
3. วิทยาศาสตร์ ว 12101 80 2.0 2  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 12101 80 2.0 2  
5.ประวัติศาสตร์ ส 12102 40 1.0 1  
6.สุขศึกษาและพลศึกษา พ 12101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
7. ศิลปะ ศ 12101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 12101 40 1.0 1  
9. ภาษาอังกฤษ อ 12101 40 1.0 1  
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
10.คริสต์ศาสนาและหน้าท่ีพลเมือง 

 
ส 12201 

 
40 

 
1.0 

 
1 

 

11. ภาษาจีน จ 12201 40 1.0 1  

12. ภาษาไทย- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ท 12201 80 2.0 2  

13.ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ 12201 40 1.0 1  

14. คอมพิวเตอร์ ง 12201 40 1.0 1  

รวมเวลาเรียน 1,080 27.0 27  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 

  
40 
40 
 
 

40 
 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
1 
 
1 
 
1 

 
กิจกรรมบูรณาการผสานชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมช่วยงานห้องประกอบอาหาร
และกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ
อื่นๆ 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุ่มชนชาติ
พันธุ์ 
กิจกรรมดูแลน้องๆบ้านมิตราทร 

รวมเวลาเรียน       120 - 3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,200 27.0 30  
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โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
แผนการเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่  3       ปีการศึกษา 2557   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายการ 

รหัส โครงสร้าง 
ชั่วโมง 

ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

หมายเหตุ 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 13101 

 
200 

 
5.0 

 
5 

 

2.คณิตศาสตร์ ค 13101 200 5.0 5  
3. วิทยาศาสตร์ ว 13101 80 2.0 2  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 13101 80 2.0 2  
5.ประวัติศาสตร์ ส13102 40 1.0 1  
6.. สุขศึกษาและพลศึกษา พ 13101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
7.. ศิลปะ ศ 13101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 13101 40 1.0 1  
9. ภาษาอังกฤษ อ 13101 40 1.0 1  
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
10.คริสต์ศาสนา  

 
ส 13201 

 
40 

 
1.0 

 
1 

 

11. ภาษาจีน จ13201 40 1.0 1  

12.  ภาษาไทยเพิ่มเติม ท13201 80 2.0 2  

13.ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ13201 40 1.0 1  

14. งานเทคโนโลยีสาระสนเทศ
(คอมพิวเตอร์) 

ง13201 40 1.0 1  

รวมเวลาเรียน  1,080 29.0 29  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 

  
40 
40 
 
 

40 
 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
1 
 
1 
1 

 
กิจกรรมบูรณาการผสานชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมช่วยงานห้องประกอบอาหาร
และกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะอื่นๆ 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุ่มชนชาติพันธุ์ 
กิจกรรมดูแลน้องๆบ้านมิตราทร 

รวมเวลาเรียน        120 - 3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  1,200 22.0 25  
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โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
แผนการเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2557  (ปรับปรุง) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รายการ 
รหัส โครงสร้าง 

ชั่วโมง 
ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

หมายเหตุ 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 13101 

 
200 

 
5.0 

 
5 

 

2.คณิตศาสตร์ ค 13101 200 5.0 5  
3. วิทยาศาสตร์ ว 13101 80 2.0 2  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 13101 80 2.0 2  
5.ประวัติศาสตร์ ส 13102 40 1.0 1  
6.สุขศึกษาและพลศึกษา พ 13101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
7. ศิลปะ ศ 13101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 13101 40 1.0 1  
9. ภาษาอังกฤษ อ 13101 40 1.0 1  
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
10.คริสต์ศาสนาและหน้าท่ีพลเมือง 

 
ส 13201 

 
40 

 
1.0 

 
1 

 

11. ภาษาจีน จ 13201 40 1.0 1  

12. ภาษาไทย- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ท 13201 80 2.0 2  

13.ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ 13201 40 1.0 1  

14. คอมพิวเตอร์ ง 13201 40 1.0 1  

รวมเวลาเรียน 1,080 27.0 27  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 

  
40 
40 
 
 

40 
 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
1 
 
1 
 
1 

 
กิจกรรมบูรณาการผสานชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมช่วยงานห้องประกอบอาหาร
และกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ
อื่นๆ 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุ่มชนชาติ
พันธุ์ 
กิจกรรมดูแลน้องๆบ้านมิตราทร 

รวมเวลาเรียน       120 - 3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,200 27.0 30  
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โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
แผนการเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 4       ปีการศึกษา 2557 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายการ 

รหัส โครงสร้าง 
ชั่วโมง 

ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

หมายเหตุ 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 14101 

 
200 

 
5.0 

 
5 

 

2.คณิตศาสตร์ ค 14101 200 5.0 5  
3. วิทยาศาสตร์ ว 14101 80 2.0 2  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 14101 

 
80 
 

2.0 
 

2 
 

 

5.ประวัติศาสตร์ ส14102 40 1.0 1  
6.. สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
7.. ศิลปะ ศ 14101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 14101 40 1.0 1  
9. ภาษาอังกฤษ อ 14101 40 1.0 1  
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
10.คริสต์ศาสนา  

 
ส 14201 

 
40 

 
1.0 

 
1 

 

11. ภาษาจีน จ14201 40 1.0 1  

12.  ภาษาไทยเพิ่มเติม ท14201 80 2.0 2  

13.ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ14201 40 1.0 1  

14. งานเทคโนโลยีสาระสนเทศ
(คอมพิวเตอร์) 

ง14201 40 1.0 1  

รวมเวลาเรียน  1,080 29.0 29  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 

  
40 
40 
 
 

40 
 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
1 
 
1 
1 

 
กิจกรรมบูรณาการผสานชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมช่วยงานห้องประกอบอาหาร
และกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะอื่นๆ 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุ่มชนชาติพันธุ์ 
กิจกรรมดูแลน้องๆบ้านมิตราทร 

รวมเวลาเรียน        120 - 3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  1,200 22.0 25  
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 โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
แผนการเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2     ปีการศึกษา 2557  (ปรับปรุง) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รายการ 
รหัส โครงสร้าง 

ชั่วโมง 
ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

หมายเหตุ 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 14101 

 
160 

 
4.0 

 
4 

 

2.คณิตศาสตร์ ค 14101 160 4.0 4  
3. วิทยาศาสตร์ ว 14101 80 2.0 2  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 14101 

 
80 
 

2.0 
 

2 
 

 

5.ประวัติศาสตร์ ส 14102 40 1.0 1  
6. สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
7. ศิลปะ ศ 14101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 14101 80 1.0 1  
9. ภาษาอังกฤษ อ 14101 80 1.0 1  
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
10.คริสต์ศาสนาและหน้าท่ีพลเมือง 

 
ส 14201 

 
40 

 
1.0 

 
1 

 

11. ภาษาจีน จ 14201 40 1.0 1  

12. ภาษาไทย- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ท 14201 80 2.0 2  

13.ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ 14201 40 1.0 1  

14. คอมพิวเตอร์ ง 14201 40 1.0 1  

รวมเวลาเรียน 1,080 25.0 25  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 

  
40 
40 
 
 

40 
 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
1 
 
1 
 
1 

 
กิจกรรมบูรณาการผสานชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมช่วยงานห้องประกอบอาหาร
และกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ
อื่นๆ 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุ่มชนชาติ
พันธุ์ 
กิจกรรมดูแลน้องๆบ้านมิตราทร 

รวมเวลาเรียน       120 - 3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,200 25.0 28  
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โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
แผนการเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 5       ปีการศึกษา 2557   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายการ 

รหัส โครงสร้าง 
ชั่วโมง 

ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

หมายเหตุ 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 15101 

 
200 

 
5.0 

 
5 

 

2.คณิตศาสตร์ ค 15101 200 5.0 5  
3. วิทยาศาสตร์ ว 15101 80 2.0 2  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 15101 

 
80 
 

2.0 
 

2 
 

 

5.ประวัติศาสตร์ ส15102 40 1.0 1  
6.. สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
7.. ศิลปะ ศ 15101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 15101 40 1.0 1  
9. ภาษาอังกฤษ อ 15101 40 1.0 1  
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
10.คริสต์ศาสนา  

 
ส 15201 

 
40 

 
1.0 

 
1 

 

11. ภาษาจีน จ15201 40 1.0 1  

12.  ภาษาไทยเพิ่มเติม ท15201 80 2.0 2  

13.ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ15201  
40 

 
1.0 

 
1 

 

14. งานเทคโนโลยีสาระสนเทศ
(คอมพิวเตอร์) 

ง15201 40 1.0 1  

รวมเวลาเรียน  1,080 29.0 29  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 

  
40 
40 
 
 

40 
 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
1 
 
1 
1 

 
กิจกรรมบูรณาการผสานชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมช่วยงานห้องประกอบอาหาร
และกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะอื่นๆ 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุ่มชนชาติพันธุ์ 
กิจกรรมดูแลน้องๆบ้านมิตราทร 

รวมเวลาเรียน        120 - 3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  1,200 22.0 25  
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โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
แผนการเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 5       ปีการศึกษา 2557  (ปรับปรุง) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รายการ 
รหัส โครงสร้าง 

ชั่วโมง 
ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

หมายเหตุ 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 15101 

 
160 

 
4.0 

 
4 

 

2.คณิตศาสตร์ ค 15101 160 4.0 4  
3. วิทยาศาสตร์ ว 15101 80 2.0 2  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 15101 

 
80 
 

2.0 
 

2 
 

 

5.ประวัติศาสตร์ ส 15102 40 1.0 1  
6. สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
7. ศิลปะ ศ 15101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 15101 80 1.0 1  
9. ภาษาอังกฤษ อ 15101 80 1.0 1  
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
10.คริสต์ศาสนาและหน้าท่ีพลเมือง 

 
ส 15201 

 
40 

 
1.0 

 
1 

 

11. ภาษาจีน จ 15201 40 1.0 1  

12. ภาษาไทย- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ท 15201 80 2.0 2  

13.ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ 15201 40 1.0 1  

14. คอมพิวเตอร์ ง 15201 40 1.0 1  

รวมเวลาเรียน 1,080 25.0 25  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 

  
40 
40 
 
 

40 
 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
1 
 
1 
 
1 

 
กิจกรรมบูรณาการผสานชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมช่วยงานห้องประกอบอาหาร
และกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ
อื่นๆ 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุ่มชนชาติ
พันธุ์ 
กิจกรรมดูแลน้องๆบ้านมิตราทร 

รวมเวลาเรียน       120 - 3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,200 25.0 28  
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โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
แผนการเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 6       ปีการศึกษา 2557  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายการ 

รหัส โครงสร้าง 
ชั่วโมง 

ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

หมายเหตุ 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 16101 

 
200 

 
5.0 

 
5 

 

2.คณิตศาสตร์ ค 16101 200 5.0 5  
3. วิทยาศาสตร์ ว 16101 80 2.0 2  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 16101 80 2.0 2  
5.ประวัติศาสตร์ ส16102 40 1.0 1  
6.. สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
7.. ศิลปะ ศ 16101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 16101 40 1.0 1  
9. ภาษาอังกฤษ อ 16101 40 1.0 1  
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
10.คริสต์ศาสนา  

 
ส 16201 

 
40 

 
1.0 

 
1 

 

11. ภาษาจีน จ16201 40 1.0 1  

12.  ภาษาไทยเพิ่มเติม ท16201 80 2.0 2  

13.ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ16201  
40 

 
1.0 

 
1 

 

14. งานเทคโนโลยีสาระสนเทศ
(คอมพิวเตอร์) 

ง16201 40 1.0 1  

รวมเวลาเรียน  1,080 29.0 29  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 

  
40 
40 
 
 

40 
 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
1 
 
1 
1 

 
กิจกรรมบูรณาการผสานชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมช่วยงานห้องประกอบอาหารและ
กิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะอื่นๆ 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุ่มชนชาติพันธุ์ 
กิจกรรมดูแลน้องๆบ้านมิตราทร 

รวมเวลาเรียน        120 - 3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  1,200 22.0 25  
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โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
แผนการเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่  6       ปีการศึกษา 2557  (ปรับปรุง) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รายการ 
รหัส โครงสร้าง 

ชั่วโมง 
ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

หมายเหตุ 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 16101 

 
160 

 
4.0 

 
4 

 

2.คณิตศาสตร์ ค 16101 160 4.0 4  
3. วิทยาศาสตร์ ว 16101 80 2.0 2  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 16101 80 2.0 2  
5.ประวัติศาสตร์ ส 16102 40 1.0 1  
6. สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
7. ศิลปะ ศ 16101 80 2.0 2 ตัดเกรดรวม 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 16101 80 1.0 1  
9. ภาษาอังกฤษ อ 16101 80 1.0 1  
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
10.คริสต์ศาสนาและหน้าท่ีพลเมือง 

 
ส 16201 

 
40 

 
1.0 

 
1 

 

11. ภาษาจีน จ 16201 40 1.0 1  

12. ภาษาไทย- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ท 16201 80 2.0 2  

13.ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ 16201 40 1.0 1  

14. คอมพิวเตอร์ ง 16201 40 1.0 1  

รวมเวลาเรียน 1,080 25.0 25.0  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 

  
40 
40 
 
 

40 
 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
1 
 
1 
 
1 

 
กิจกรรมบูรณาการผสานชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมช่วยงานห้องประกอบอาหาร
และกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ
อื่นๆ 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุ่มชนชาติ
พันธุ์ 
กิจกรรมดูแลน้องๆบ้านมิตราทร 

รวมเวลาเรียน       120        3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,200 25.0 28  
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โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
แผนการเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2557 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รายการ 
รหัส โครงสร้าง 

ชั่วโมง 
ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

ชื่อวิชา / กิจกรรม 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 21101 

 
60 

 
1.5 

 
3 

 

2.คณิตศาสตร์ ค 21101 60 1.5 3  
3. วิทยาศาสตร์ ว 21101 60 1.5 3  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 21101 60 1.5 3  
5. ประวัติศาสตร์ ส 21102 20 0.5 1  
6. สุขศึกษาและพลศึกษา พ 21101 40 1.0 2 ตัดเกรดรวม 
     - สุขศึกษา 20 0.5 1  

-  พลศึกษา 20 0.5 1  
7. ศิลปะ ศ 21101 40 1.0 2 ตัดเกรดรวม 
    -  ศิลปะ  20 0.5 1  
   -  ดนตรี นาฏศิลป์ 20 0.5 1  
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 21101 40 1.0 2 
9. ภาษาอังกฤษ อ 21101 60 1.5 3  

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 440 11.00 22  
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  
10. คริสต์ศาสนา  ส 21201 20 0.5 1  
11. ภาษาจีน  จ 21201 20 0.5 1  
12.การงานเกษตร พื้นฐาน  ง 21201 40 1.0 2  
13.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(คอมพิวเตอร์)  

ง 21203 20 0.5 1   

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม  100 2.50 5  

รวมเวลาเรียน  540 13.5 27  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 

  
20 
20 
 

20 
 

 
- 
 
- 
- 
 

 
1 
 
1 
1 

กิจกรรมบูรณาการผสานชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุ่มชนชาติพันธุ์ 
ส่งเสริมจิตสาธารณะอื่นๆ 

รวมเวลาเรียน  60 - 3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  600 13.5 30  



 
 

 
โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 

แผนการเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2557 (ปรับปรุง) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายการ 

รหัส โครงสร้าง 
ชั่วโมง 

ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

ชื่อวิชา / กิจกรรม 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 21102 

 
60 

 
1.5 

 
3 

 

2.คณิตศาสตร์ ค 21102 60 1.5 3  
3. วิทยาศาสตร์ ว 21102 60 1.5 3  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 21103 

 
40 
 

1.0 
 

2 
 

 

5. ประวัติศาสตร์ ส 21104 20 0.5 1  
6. สุขศึกษาและพลศึกษา พ 21102 40 1.0 2  

ตัดเกรดรวม      - สุขศึกษา 20 0.5 1 
-  พลศึกษา 20 0.5 1 

7. ศิลปะ ศ 21102 40 1.0 2  
ตัดเกรดรวม     -  ศิลปะ  20 0.5 1 

   -  ดนตรี นาฏศิลป์ 20 0.5 1 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 21102 40 1.0 2  
9. ภาษาอังกฤษ อ 21102 60 1.5 3  

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 440 10.5 22  
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  
10. คริสต์ศาสนา  ส 21202 20 0.5 1  
11. หน้าท่ีพลเมือง ส 21204 20 0.5 1  
12. ภาษาจีน  จ 21202 20 0.5 1  
13.การงานเกษตร  ง 21202 40 1.0 2  
14.คอมพิวเตอร์  ง 21204 20 0.5 1   

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 100 3.0 5  
รวมเวลาเรียน 540 13.5 27  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 

  
20 
20 
 

20 
 

 
- 
 
- 
- 
 

 
1 
 
1 
1 

กิจกรรมบูรณาการผสานชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุ่มชนชาติพันธุ์ 
ส่งเสริมจิตสาธารณะอื่นๆ 

รวมเวลาเรียน  60 - 3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  600 13.5 30  
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โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 

แผนการเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2557 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายการ 

รหัส โครงสร้าง 
ชั่วโมง 

ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

ชื่อวิชา / กิจกรรม 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 22101 

 
60 

 
1.5 

 
3 

 

2.คณิตศาสตร์ ค 22101 60 1.5 3  
3. วิทยาศาสตร์ ว 22101 60 1.5 3  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 22101 

 
60 
 

1.5 
 

3 
 

 

5. ประวัติศาสตร์ ส 22102 20 0.5 1  
6. สุขศึกษาและพลศึกษา พ 22101 40 1.0 2 ตัดเกรดรวม 
     - สุขศึกษา 20 0.5 1  

-  พลศึกษา 20 0.5 1  
7. ศิลปะ ศ 22101 40 1.0 2 ตัดเกรดรวม 
    -  ศิลปะ   20 0.5 1 
   -  ดนตรี นาฏศิลป์  20 0.5 1 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 22101 40 1.0 2 
9. ภาษาอังกฤษ อ 22101 60 1.5 3  

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 440 11.00 22  
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  
10. คริสต์ศาสนา  ส 22201 20 0.5 1  
11. ภาษาจีน  จ 22201 20 0.5 1  
12.การงานเกษตร พื้นฐาน  ง 22201 40 1.0 2  
13.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(คอมพิวเตอร์)  

ง 22203 20 0.5 1   

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม  100 2.50 5  

รวมเวลาเรียน  540 13.5 27  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 

  
20 
20 
 

20 
 

 
- 
 
- 
- 
 

 
1 
 
1 
1 

กิจกรรมบูรณาการผสานชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุ่มชนชาติพันธุ์ 
ส่งเสริมจิตสาธารณะอื่นๆ 

รวมเวลาเรียน  60 - 3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  600 13.5 30  



 

 
โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 

แผนการเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2557 (ปรับปรุง) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายการ 

รหัส โครงสร้าง 
ชั่วโมง 

ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

ชื่อวิชา / กิจกรรม 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 22102 

 
60 

 
1.5 

 
3 

 

2.คณิตศาสตร์ ค 22102 60 1.5 3  
3. วิทยาศาสตร์ ว 22102 60 1.5 3  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 22103 40 1.0 2  
5. ประวัติศาสตร์ ส 22104 20 0.5 1  
6. สุขศึกษาและพลศึกษา พ 22102 40 1.0 2  

ตัดเกรดรวม      - สุขศึกษา 20 0.5 1 
-  พลศึกษา 20 0.5 1 

7. ศิลปะ ศ 22102 40 1.0 2  
ตัดเกรดรวม     -  ศิลปะ  20 0.5 1 

   -  ดนตรี นาฏศิลป์ 20 0.5 1 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 22102 40 1.0 2  
9. ภาษาอังกฤษ อ 22102 60 1.5 3  

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 440 10.5 22  
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  
10. คริสต์ศาสนา  ส 22202 20 0.5 1  
11. หน้าท่ีพลเมือง ส 22204 20 0.5 1  
12. ภาษาจีน  จ 22202 20 0.5 1  
13.การงานเกษตร  ง 22202 40 1.0 2  
14.คอมพิวเตอร์  ง 22204 20 0.5 1   

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 100 3.0 5  
รวมเวลาเรียน 540 13.5 27  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 
 

  
20 
20 
 

20 
 

 
- 
 
- 
- 
 

 
1 
 
1 
1 

กิจกรรมบูรณาการผสานชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุ่มชนชาติพันธุ์ 
ส่งเสริมจิตสาธารณะอื่นๆ 

รวมเวลาเรียน  60 - 3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  600 13.5 30  
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โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 

แผนการเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2557 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายการ 

รหัส โครงสร้าง 
ชั่วโมง 

ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

ชื่อวิชา / กิจกรรม 

สาระการเรยีนรู้พื้นฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 23101 

 
60 

 
1.5 

 
3 

 

2.คณิตศาสตร์ ค 23101 60 1.5 3  
3. วิทยาศาสตร์ ว 23101 60 1.5 3  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 23101 

 
60 

 
1.5 

 
3 
 

 

5. ประวัติศาสตร์ ส 23102 20 0.5 1  
6. สุขศึกษาและพลศึกษา พ 23101 40 1.0 2 ตัดเกรดรวม 
     - สุขศึกษา 20 0.5 1  

-  พลศึกษา 20 0.5 1  

7. ศิลปะ ศ 23101 40 1.0 2 ตัดเกรดรวม 
    -  ศิลปะ   20 0.5 1 
   -  ดนตรี นาฏศิลป ์  20 0.5 1 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ง 23101 40 1.0 2 
9. ภาษาอังกฤษ อ 23101 60 1.5 3  

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 440 11.00 22  
สาระการเรยีนรู้เพิ่มเตมิ  
10. คริสต์ศาสนา  ส 23201 20 0.5 1  
11. ภาษาจีน  จ 23201 20 0.5 1  
12.การงานเกษตร พื้นฐาน  ง 23201 40 1.0 2  
13.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(คอมพิวเตอร์)  

ง 23203 20 0.5 1   

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม  100 2.50 5  

รวมเวลาเรียน  540 13.5 27  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 
 

  
20 
20 
 

20 
 

 
- 
 
- 
- 
 

 
1 
 
1 
1 

กิจกรรมบูรณาการผสานชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุ่มชนชาติพันธุ ์
กิจกรรมดูแลน้องๆบ้านมิตราทร กิจกรรม
ช่วยงานหอ้งประกอบอาหารและกจิกรรม
ส่งเสริมจิตสาธารณะอื่นๆ 

รวมเวลาเรียน  60 - 3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  600 13.5 30  
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โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
แผนการเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2557  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายการ 

รหัส โครงสร้าง 
ชั่วโมง 

ค่าหน่วย
น้ าหนัก 

ชั่วโมง 
เรียน 

ชื่อวิชา / กิจกรรม 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
1.ภาษาไทย 

 
ท 23102 

 
60 

 
1.5 

 
3 

 

2.คณิตศาสตร์ ค 23102 60 1.5 3  
3. วิทยาศาสตร์ ว 23102 60 1.5 3  
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 23103 40 1.0 2  
5. ประวัติศาสตร์ ส 23104 20 0.5 1  
6. สุขศึกษาและพลศึกษา พ 23102 40 1.0 2  

ตัดเกรดรวม      - สุขศึกษา 20 0.5 1 
-  พลศึกษา 20 0.5 1 

7. ศิลปะ ศ 23102 40 1.0 2  
ตัดเกรดรวม     -  ศิลปะ  20 0.5 1 

   -  ดนตรี นาฏศิลป์ 20 0.5 1 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 23102 40 1.0 2  
9. ภาษาอังกฤษ อ 23102 60 1.5 3  

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 440 10.5 22  
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  
10. คริสต์ศาสนา  ส 23202 20 0.5 1  
11. หน้าท่ีพลเมือง ส 23204 20 0.5 1  
12. ภาษาจีน  จ 23202 20 0.5 1  
13.การงานเกษตร  ง 23202 40 1.0 2  
14.คอมพิวเตอร์  ง 23204 20 0.5 1   

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 100 3.0 5  
รวมเวลาเรียน 540 13.5 27  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 
3.กิจกรรมชมรมชุมนุม 

  
20 
20 
 

20 
 

 
- 
 
- 
- 
 

 
1 
 
1 
1 

กิจกรรมบูรณาการผสานชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุมกลุ่มชนชาติ
พันธุ์ 
ส่งเสริมจิตสาธารณะอื่นๆ 

รวมเวลาเรียน  60 - 3  
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  600 13.5 30  
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ระเบียบสถานศึกษา 
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์   
……………………………………………………….. 

โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  และกระจายอํานาจให้สถานศึกษา
กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใช้เอง  เพื่อให้สอดคล้องกับคําสั่งดังกล่าว 

 

ฉะนั้น  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์จึงวางระเบียบไว้  ดังนี้ 
ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์” 
ข้อ  2 ระเบียบให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  2552  เป็นต้นไป 
ข้อ  3 ให้ยกเลิกระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งใดในส่วนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  หรื อซึ่งขัดแย้งกับ

ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ  4 ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช  2551 

โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
ข้อ  5 ให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์รักษาการให้เป็นไป

ตามระเบียบนี้ 
หมวด  1 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 

ข้อ  6 การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการในต่อไปนี้ 
  6.1   สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผู้เรียน  โดยให้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
  6.2   การวัดผลและประเมินผลการเรียน  ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนดในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 และ(พุทธศักราช  2551) 

6.3 การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย  การประเมินเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนและผู้เรียน  การประเมินผลเพ่ือการตัดสินผลการเรียน 

  6.4   การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ต้องดําเนินการด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด  ธรรมชาติของวิชาและระดับช่วงชั้น  
  6.5   การประเมินผล  ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  สามารถตรวจสอบผลการ
ประเมินผลการเรียนได ้

6.6 ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาได้ 
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หมวด  2 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 
 ข้อ  7   การวัดผลประเมินผล  เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่แสดงความก้าวหน้าและความสําเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ให้เป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงการ
เรียนมากกว่าการตัดสินผลการเรียน  ประกอบด้วย 
  7.1   การประเมินผลระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้   
ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  7.2   การประเมินผลระดับสถานศึกษา  เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของการเรียนรู้เป็นรายปี
และช่วงชั้น  สําหรับสถานศึกษานําข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาการเรียนการสอนและ
คุณภาพของผู้เรียน  ให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นและมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตร  รวมทั้งพิจารณาตัดสินการเลื่อนช่วงชั้น 
  7.3   การประเมินผลระดับชาติ  เป็นการประเมินผลด้วยแบบวัดที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ  
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของชาติ  สําหรับนําผลการประเมินไป
วางแผนดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาการผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
  7.4   การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน  เป็นการประเมินเพ่ือสรุปความสําเร็จในการเรียนรู้
ของผู้เรียนในการจบช่วงชั้น  และจบหลักสูตรการศึกษาในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนได้รับการรับรองความรู้
และวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษา 
 ข้อ  8   แนวดําเนินการประเมินผลของสถานศึกษา 
  เพ่ือให้การวัดและประเมินผลของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2544  มีการดําเนินการตามหลักการกระจายอํานาจ  มีการประเมินผู้เรียนตามหลักการวัดและ
ประเมินผล  มีการตรวจสอบและกํากับติดตามประเมินคุณภาพการประเมินอย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
จึงกําหนดแนวดําเนินการวัดและประเมินของสถานศึกษา  ดังนี้ 
  8.1  ฝุายวิชาการต้องมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร และวิชาการของ
สถานศึกษา 
  8.2   สถานศึกษาโดยคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการขอสถานศึกษา  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กําหนดรูปแบบ  ระบบและระเบียบการประเมินผลของ
สถานศึกษา  เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมินผลของสถานศึกษา 
  8.3   สถานศึกษาโดยเฉพาะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา กําหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จุดประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  เพ่ือใช้เป็นเปูาหมายในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รายปี 
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  8.4   สถานศึกษาโดยคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษากําหนด 
แนวทาง วิธีการ ตลอดจนการให้ความเห็นชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษา  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผล
การผ่านช่วงชั้น 
  8.5   คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ความเห็นชอบต่อรูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ
สําหรับการประเมินผล และผลการตัดสิน การประเมินผลของผู้สอน 
  8.6   ผู้สอนจัดการเรียนรู้  ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนและประเมินผลเพ่ือสรุปผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง โดยนําผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนหรือระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 
ไปใช้เป็นข้อมูลรวมกับการประเมินผลปลายปี 

8.7 หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติผลการเรียนปลายปีและการผ่านช่วงชั้น 
8.8   สถานศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินการประเมินผลประจําปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ข้อ  9   ให้มีการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
9.1 การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุม่สาระ 
9.2 การประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
9.3 การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9.4 การประเมินผลการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 

ข้อ 10  การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระให้ดําเนินการดังนี้ 
  10.1  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน    
ทุกหน่วยการเรียนรู้ 

10.2 การประเมินผลการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ดําเนินการประเมิน  2  ลักษณะ  
ดังนี้ 

    1)   การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี  ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ   
โดยแต่ละข้อกําหนดขั้นต่ําของการผ่านการประเมิน คือ ร้อยละ  50  ของคะแนนเต็ม 
    2)   การประเมินผลสมฤทธิ์ทางการเรียน  กําหนดให้มีการประเมินระหว่างเรียนและปลายปี 
ผู้เรียนต้องได้รับผลการเรียน  “    ”  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละชั้นปี 
  10.3  การกําหนดสัดส่วนคะแนนการประเมินผลระหว่างเรียนและปลายปี  ทุกช่วงชั้น        
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กําหนดคะแนนระหว่างเรียนต้องดําเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมตาม
ธรรมชาติของวิชาที่เอ้ือต่อความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 
    1)   ภาษาไทย   ระหว่างเรียน   ร้อยละ  80    ปลายปี  ร้อยละ  20 
    2)   คณิตศาสตร์  ระหว่างเรียน  ร้อยละ  80    ปลายปี  ร้อยละ  20 
    3)   วิทยาศาสตร์   ระหว่างเรียน  ร้อยละ  80    ปลายปี  ร้อยละ  20 
    4)   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ระหว่างเรียน  ร้อยละ  80  ปลายปี  ร้อยละ  20 
    5)   สุขศึกษาและพลศึกษา   ระหว่างเรียน  ร้อยละ  80   ปลายปี  ร้อยละ  20 
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    6)   ศิลปะ   ระหว่างเรียน  ร้อยละ  80    ปลายปี   ร้อยละ  20 
    7)   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระหว่างเรียน  ร้อยละ  80    ปลายปี   ร้อยละ  20 
    8)   ภาษาต่างประเทศ   ระหว่างเรียน  ร้อยละ  80    ปลายปี  ร้อยละ  20 
  10.4   การตัดสินผลการเรียน ให้นําผลการประเมินระหว่างเรียนและผลการประเมินปลายปี  
ตามสัดส่วนในข้อ  10.2  มารวมกัน  แล้วให้ตัดสินผลการประเมินเป็นระดับผลการเรียน  8  ระดับ  
  10.5   การจัดทําเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  ดังนี้ 
  1)  ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีหน้าที่ในการจัดทําแผนการประเมินผลของตนเองไว้
ในแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 
  2)  ครูผู้สอนจัดทําแบบบันทึกข้อมูลผลการประเมิน  ที่แสดงสารสนเทศของผู้เรียน เพ่ือใช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมผู้เรียนและใช้เป็นหลักฐานสําหรับสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็น
หลักฐานสําหรับตรวจสอบปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
  3)  ครูผู้สอนมีหน้าที่ในการนําผลและตัดสินผลการเรียนแล้วให้ส่งผลการตัดสินให้หัวหน้ากลุ่ม
สาระ วิชาการประจําชั้น หัวหน้าฝุายวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ / แกไข นําเสนอผู้บริหารสถานศึกษา
อนุมัติผลการเรียน แล้วส่งผลการอนุมัติผลการเรียนให้ ครูประจําชั้น / ครูคู่ชั้น กรอกผลการเรียนลงในแบบ  
ปพ.6  และแบบ  ปพ.9  นายทะเบียนวัดผลกรอกผลการเรียนลงในแบบ  ปพ.3 
  10.6  การให้ผลการเรียน  “ ร ”  ให้ดําเนินการดังนี้ 
  1)  ผู้เรียนจะได้รับผลการเรียน  “ ร ”  เมื่อผู้เรียนไม่ได้รับการประเมินและ / หรือประเมินแล้ว
ไม่ผ่านเกณฑ์ระหว่างเรียน และ / หรือผู้เรียนไม่ได้รับการประเมินปลายปี 
  2)  ผู้สอนมีหน้าที่รายงานพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา เสนอผู้บริหารสถานศึกษา  เพ่ือ
อนุมัติผลการเรียน  “ ร ”  แล้วประกาศให้นักเรียนทราบ 
  3)  การแก้ไขผลการเรียน  “  ร ”  ให้ผู้เรียนยื่นความจํานงต่อครูผู้สอนประจําวิชา ผู้สอน
ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะต้องดําเนินการแก้ไขผลการเรียน  “ ร ”  ให้กับผู้เรียนให้แล้วเสร็จภายใน  2  
สัปดาห์  นับจากวันที่ได้รับรายชื่อจากนายทะเบียนวัดผล  เมื่อดําเนินการแก้ไข  “ ร ”  เสร็จแล้ว  ให้ผลการ
เรียนตามข้อ  10.4  และจัดทําเอกสารตามข้อ  10.5 

10.7 การให้ผลการเรียน  “ มส ”  ให้ดําเนินการดังนี้ 
1)  ผู้เรียนจะได้รับผลการเรียน  “ มส ”  เมื่อผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง   ร้อยละ  80    

ของ   
 เวลาทั้ง 

2)   ผู้สอนรายงานพร้อมแนบเวลาเรียนของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน  “ มส ” ทุกคน 
      เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติผลการเรียน  “ มส ” ก่อนการประเมินผลปลายปี   
      2  สัปดาห์ 
i. การแก้ไขผลการเรียน  “ มส ”  ให้ผู้เรียนยื่นความจํานงต่อครูผู้สอนประจําวิชาและ

ครูผู้สอน พิจารณาข้อบกพร่องจนบรรลุเกณฑ์ขั้นต่ําที่กําหนดไว้  โดยให้ผลการเรียนไม่
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เกิน  “   ”  เมื่อดําเนินการแก้ไขผลการเรียน  “ มส ”  เสร็จแล้วให้สรุปผลการแก้ไข  
ส่งให้หัวหน้ากลุ่มสาระ วิชาการประจําวัน หัวหน้าฝุายวิชาการเห็นชอบ เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารอนุมัติผลการเรียน แล้วแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องปละจัดทําเอกสารตามข้อ  10.5 

10.8 การแก้ไขผลการเรียน  “ 0 ”  ให้ดําเนินการดังนี้ 
1)  ให้ผู้เรียนยื่นความจํานงต่อครูผู้สอนประจําวิชา 
2)  ให้เป็นหน้าที่ของผู้สอนพิจารณาแก้ไขพัฒนาผู้เรียนจนสามารถบรรลุ เกณฑ์ท่ี 
     กําหนด  โดยให้ผลการเรียนไม่เกิน  “   ”  แล้วส่งผลการประเมินไปยังหัวหน้ากลุ่ม 
     สาระ  วิชาการประจําชั้น  หัวหน้าฝุายวิชการบริหารอนุมัติ  แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องและ 
     จัดทําเอกสารตามข้อ  10.5 

           3)  การแก้ไขผลการเรียน  “ 0 ”  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  2  สัปดาห์ นับจาก 
                                         วันที่ได้รับรายชื่อนักเรียน 

10.9  การประเมินตัดสินผลการเรียนสาระการเรียนรู้ผ่านช่วงชั้น ดําเนินการดังนี้ 
                  1)  ผู้เรียนทุกคนต้องเข้ารับการประเมินตัดสินผลการเรียนสาระการเรียนรู้ผ่านช่วงชั้น 

         2)  สถานศึกษาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการผ่านช่วงชั้น   
              ประกอบด้วย  ผู้บริหาร  ครูประจําชั้น  ครูคู่ชั้น  ครูฝุายวิชาการ  และหัวหน้าฝุาย 
               วชิาการ 
        3)  เกณฑ์การประเมินการผ่านช่วงชั้นมีดังนี้ 

     -     ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการเรียนรู้ที่คาดหวังผ่านทุกข้อตลอดช่วงชั้น 
- ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนระดับ  1  ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระ 
- ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมิน การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านทุก

กิจกรรม 
- ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 
- ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 
10.10  การสอนซ่อมเสริมและการเรียนซ้ํา  ดําเนินการดังนี้ 

กําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้สอน  นักเรียน  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ที่จะต้องร่วมมือกัน
ในการแก้ป๎ญหาการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยการสอนซ่อมเสริมด้วยวิธีการที่หลากหลาย  หาก
นักเรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมไม่สามารถท่ีจะผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้อง
เรียนซ้ํานอกเวลาเรียน และ / หรือปิดภาคเรียน 

1) นักเรียนที่ต้องเรียนซ้ํามากกว่าร้อยละ  50  ของจํานวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รายปีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นหน้าที่ของผู้สอนและผู้ปกครองร่วมกัน
พิจารณาให้ผู้เรียนต้องเรียนซ้ําชั้นเดิมต่อไป  โดยผู้สอนเป็นผู้รายงานผลการเรียนรู้
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และผลการพิจารณาร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติให้
ผู้เรียนซ้ําชั้นเดิม 

ข้อ 11  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        11.1  โรงเรียนกําหนดให้มีการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สําหรับช่วงชั้น  3  ดังนี้ 

1) เนตรนารี 
2) แนะแนว 
3) ชมรม 

1.1.2  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม ให้ดําเนินการดังนี้ 
1) ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดําเนินการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนตาม

จุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม และตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน เมื่อ
สิ้นปีการศึกษาหรือสิ้นสุดกิจกรรม หรือจัดให้มีการประเมินจุดประสงค์สําคัญเมื่อ
สิ้นภาคเรียนแต่ละภาคเรียน เพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขหรือส่งเสริมการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้เรียน 

2) เกณฑ์การประเมินจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม ได้แก่ 
- นักเรียนต้องผ่านผลการประเมินจุดประสงค์ทุกข้อ  โดยแต่ละข้อต้องได้รับ

คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของคะแนนเต็ม  สําหรับเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ร้อยละ  80  ผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง  หรือทั้งสองเกณฑ์ จะเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการ
ประเมิน  ต้องได้รับการซ่อมเสริมข้อบกพร่องให้ผ่านเกณฑ์ จึงจะได้รับการ
ตัดสินให้ผ่านกิจกรรม 

1.1.3   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านช่วงชั้น  ดําเนินการดังนี้ 
1) คณะกรรมการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน  รวบรวมผลการ

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม  เสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ เพื่อตัดสินผลการผ่านช่วงชั้น  แลว้เสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติ 

2) เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและจบหลักสูตร  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินผ่านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม 

ข้อ   12     การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   12.1  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละคุณลักษณะ  ดําเนินการดังนี้ 

1.    ระเบียบวินัย 
2.    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3.    ความรับผิดชอบ 
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4.    ความซื่อสัตย์ 
 

1.ระดับรายวิชา (ครูผู้สอน ) 
 ภาคเรียนละ  12 คะแนน ( ภาคเรียนที่ 1 คือ 12 คะแนน     ภาคเรียนที่ 2 คือ  12 คะแนน ) 
 ครูผู้สอนแยกรวมรายข้อ 1-4 นําทั้งสองภาคเรียนรวมกัน 

ข้อที ่ ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 รวม 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

คะแนน 3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

6 
คะแนน 

6 
คะแนน 

6 
คะแนน 

6 
คะแนน 

เลขท่ี 1 2 2 3 3 3 2 3 3 5 4 6 6 
 

2.ระดับชั้นเรียน  ครูประจําชั้น ลงคะแนนคุณลักษณะรายวิชา แยกรายกลุ่มสาระยังไม่รวมคะแนนสุทธิรวม 9 
วิชา ( ภาษาไทย  คณิต  วิทย์  สังคมฯ  ประวัติศาสตร์  สุขฯ  ศิลปะ การงาน ฯ  ภาษาต่างประเทศ ) แยกข้อ ข้อ
ละ 6 คะแนน 
3.ครูประจําชั้นรวมคะแนนสุทธิคุณลักษณะทั้งหมด  แยกรายข้อ 4ข้อ 9 วิชา ข้อละ 6 คะแนน รวมทั้งหมด 216 
คะแนน 
 ระดับเกณฑ์การประเมิน 
  1-72   คะแนน   ระดับ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 73-144    คะแนน   ระดับ ดี 
 145-216  คะแนน   ระดับ  ดีเยี่ยม 
 
4. ครูประจําชั้นสรุปรวมสุทธิ 3 ปีการศึกษา เพ่ือลงเอกสาร ปพ.4 ตามคะแนนสุทธิเฉลี่ยรายปีการศึกษาโดยมี
เกณฑ์การประเมินแต่ละตัวบ่งชี้    ผู้เรียนต้องผ่านทุกตัวบ่งชี้  โดยแต่ละตัวบ่งชี้ต้องมีผลการประเมินระดับ  1  
ขึ้นไป 

การสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในแต่ละคุณลักษณะกําหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดําเนินการรวบรวมผลการประเมินแล้วสรุปผลการประเมิน
ตามเกณฑ์  ดังนี้ 

3 หมายถึง  ดีเยี่ยม 
2 หมายถงึ  ดี 
1 หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมินในระดับคุณภาพ   พอใช้  ขึ้นไป  ถือว่า ผ่าน  เมื่อสรุปผลการประเมิน
แล้วเสร็จ  ให้เสนอผลการประเมินต่อ หัวหน้ากลุ่มสาระ  วิชาการประจําชั้น  หัวหน้าฝุายวิชาการ  เพ่ือพิจารณา
ตัดสิน  แล้วเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ   ครูผู้รับผิดชอบงานสรุปผลการตัดสินใจลงในแบบ  ปพ. 4  ในกรณี
ที่ผู้เรียนคนใดมีผลการประเมินในระดับคุณภาพ  ปรับปรุง ให้เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรม
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การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดําเนินการซ่อมเสริมด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยผู้เรียนได้ซ่อมเสริมแล้ว
ผู้เรียนจะได้ระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน  แล้วรายงานผลการประเมินภายหลังการซ่อมเสริม  ต่อ หัวหน้ากลุ่ม
สาระ  วิชาการประจําชั้น  หัวหน้าฝุายวิชาการ เพื่อดําเนินการต่อไป 
    12.2   การประเมินการผ่านช่วงชั้นและจบหลักสูตร  กําหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประเมิน
การผ่านช่วงชั้นหรือจบหลักสูตร นําผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละปี  มาร่วมพิจารณาตัดสิน
ผลการประเมิน   โดยผู้เรียนทุกคนต้องได้รับผลการประเมินระดับผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  จึงจะได้รับการอนุมติให้ผ่านช่วงชั้นหรือจบหลักสูตร 
       ข้อ  13   การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  
   13.1    กําหนดให้เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่ต้องมีการประเมินผล
ความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนทุกคน  ด้วยวิธีการที่ตนเองเห็นว่ามีความเหมาะสม
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ และธรรมชาติของวิชา สรุปผลการประเมินรายบุคคลตามเกณฑ์  ข้อ  
13.2  แล้วส่งผลการประเมินให้ครูประจําชั้นหรือครูคู่ชั้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  13.2    เมื่อสิ้นปีการศึกษาและสิ้นปีของการศึกษาแต่ละช่วงชั้น   ครูผู้สอนประจําวิชา หรือฝุายวิชาการ 
ต้องออกคําสั่ง คณะกรรมการการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน คือ ผู้บริหารและครูทุกท่าน 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :    การอ่าน 

ระดับ 
3 ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน  ลําดับเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง  ระบุประเด็น 

สําคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง  ระบุจุดมุ่งหมายและเจตคติของผู้เขียน 
2 ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน  ลําดับเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง  ระบุประเด็น 

สําคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง  ระบุจุดมุ่งหมายและเจตคติของผู้เขียนไม่ครบถ้วน 
1 ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน  ลําดับเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง  ระบุประเด็น 

สําคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง  ระบุจุดมุ่งหมายและเจตคติของผู้เขียนเพียงเล็กน้อย 
 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :    การคิด  วิเคราะห์ 
ระดับ 

3 แสดงความคิดเห็นชัดเจน  มีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ  มีความคิดท่ีแปลก 
             ใหม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 
    2       แสดงความคิดเห็นชัดเจน  มีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ  มีความคิดท่ีแปลก  
              ใหม่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมรอบข้างตนเอง 

1     แสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลระบุสนับสนุนที่พอรับได้  มีความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อ  
              ตนเอง 
 
 
 



 99 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :    เขียน 
ระดับ 
3 มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจน    ได้เนื้อหาสาระ รูปแบบการเขียนถูกต้อง มีข้ันตอนการ 
             เขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม ใช้ไวยากรณ์และสะกดคําถูกต้อง  พัฒนาสํานวนภาษาท่ี  

สื่อความหมายได้ชัดเจน  กะทัดรัด  
2   มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจน    ได้เนื้อหาสาระ รูปแบบการเขียนถูกต้อง มีข้ันตอนการ 
              เขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม ใช้ไวยากรณ์และสะกดคําผิดพลาดไม่เกิน  5 แห่ง พัฒนา 
  สํานวนภาษาท่ีสื่อความหมายได้ชัดเจน 
1           มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจน    และค่อนข้างได้เนื้อหาสาระ รูปแบบการเขียนถูกต้อง  
             มีข้ันตอนการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม ใช้ไวยากรณ์และสะกดคําผิดพลาดมากกว่า 7  

        แห่ง  ขาดการพัฒนาสํานวนภาษาท่ีสื่อความหมายได้ชัดเจน 

 เกณฑ์การประเมิน 
 3 หมายถึง  ดีเยี่ยม 
 2 หมายถึง  ดี 
 1 หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
13.3   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  คิด วิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับ  1 ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน  คณะกรรมการครูผู้สอนประจําวิชาสามารถในการอ่าน  คิด วิเคราะห์ และเขียน เสนอผลการประเมิน
ให้  หัวหน้ากลุ่มสาระ  วิชาการประจําชั้น และหัวหน้าฝุายวิชาการ พิจารณาตัดสิน  เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติ  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินให้ครูผู้สอนประจําวิชา กําหนดภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติ  และ
ตัดสินผลการปฏิบัติงาน และให้ได้ระดับไม่เกิน  2  กรณีที่ไม่ผ่าน ให้ดําเนินการซ่อมเสริมจนกว่าจะมีผลการ
ปฏิบัติงาน  ได้รับการตัดสินให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

หมวด  3 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 
 ข้อ  14    การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการนําผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ของผู้เรียนที่เกิดข้ึนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษาในระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย มาประเมินเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
     แนวการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการ
เทียบโอน  ดังนี้ 
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  14.1    ผู้ขอเทียบโอนต้องขอขึ้นทะเบียนการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาใด
ศึกษาหนึ่ง  ทั้งนี้โดยผู้ขอเทียบโอนจะต้องไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระบบโดยสถานศึกษาดังกล่าว ดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน  ในภาคเรียนแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ยกเว้นกรณีมีเหตุจําเป็น 
  14.2      จํานวนสาระการเรียนรู้ รายวิชา จํานวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนและอายุของผล
การเรียนที่จํานํามาเทียบโอน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
ทั้งนี้เมื่อเทียบโอนแล้วต้องมีเวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่จะรับเทียบโอนไม่น้อยกว่า  1  ภาคเรียน 
  14.3       การเทียบโอนผลการเรียนให้ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการเทียบโอนผลการ
เรียนจํานวนไม่น้อยกว่า   3  คน  แต่ไม่เกิน  5  คน 
 ข้อ    15       การเทียบโอนให้ดําเนินการ ดังนี้ 
  15.1   การเทียบระดับสถานศึกษา หมายถึงการนําผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์ที่ได้
จากการศึกษาตามอัธยาศัย  และศึกษานอกระบบ  ไม่แบ่งระดับมาประเมินเพ่ือเทียบเท่าการศึกษาระดับใดระดับ
หนึ่ง มีแนวทางการเทียบระดับการศึกษาดังนี ้
1)   ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาจะต้องไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระบบหรือสถานศึกษานอกระบบที่จักการศึกษา
เป็นระบบเดียวกันกับการศึกษาในระบบ  และเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ระดับท่ีต่ํากว่าระดับการศึกษาท่ีของเทียบ  1 ระดับ ผู้ไม่เคยมีวุฒิการศึกษาใด ๆ จะขอเทียบระดับการศึกษาได้ไม่
เกินระดับประถมศึกษา 
2) ให้สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ทําการเทียบระดับการศึกษา ดําเนินการเทียบระดับโดยการประเมินความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้เทียบระดับ ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งด้วยการทดสอบ  การประเมินแฟูม
ผลงาน  การสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมคุณลักษณะของผู้เรียนทั้งด้านพุทธพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะ
พิสัย  ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ขอเทียบระดับ 
3)    ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับหลักฐานแสดงผลการประเมินระดับความรู้และรับประกาศนียบัตรรับรองระดับ
ความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  15.2   การเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง  การนําผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย และผลการศึกษาจาก
สถานศึกษามาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่กําลังศึกษามีแนวทางการ
ดําเนินการดังนี้ 
   1)คณะกรรมการการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษากําหนดจํานวน
รายวิชา จํานวนหน่วยน้ําหนัก  ที่สถานศึกษาให้ผู้เรียนสามารถขอเทียบโอนได้ในการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องเลือกรายวิชาที่จะต้องศึกษาในสถานศึกษาอีกอย่างน้อย  1  ภาค
เรียน  พร้อมกับการกําหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอนและทั้งกรณีเทียบผลการเรียนเดิมที่ผู้เรียนศึกษาก่อนเข้า
การศึกษาในสถานศึกษา  และท้ังกรณีเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนของอนุญาตไปศึกษาต่างสถานศึกษา   
จะต้องจัดทําเป็นระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียนด้วย 
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   2)สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ให้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีกําหนดสาระ จัดสร้างเครื่องมือสําหรับการเทียบโอนผลการเรียนและดําเนินผลการเรียน 
   3)คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนทําการเทียบโอนผลการเรียนให้
ผู้เรียนในกรณีต่อไป 
   กรณีการเทียบโอนผลการเรียน   ที่ผู้เรียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาให้ดําเนินการดังนี้ 

(1) ให้ดําเนินการให้เสร็จในภาคเรียนแรกท่ีผู้เรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา 
(2) ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 
(3) ผู้เรียนยื่นคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรขอเทียบความรู้ตามรายวิชาในหลักสูตร

สถานศึกษา ตามจํานวนรายวิชา ที่สถานศึกษาให้ผู้เรียนยื่นคําร้องพร้อมเอกสาร
หลักสูตรที่นํามาขอเทียบโอนและเอกสารการศึกษาได้รับมา (ถ้าผู้เรียนมี) 

(4) คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลักสูตรและหลักฐาน
เอกสารเดิมของผู้เรียน เพ่ือเปรียบเทียบหลักสูตรที่เรียนมากับหลักสูตรของ
สถานศึกษารายวิชาที่ขอเทียบ ถ้ามีจุดประสงค์และเนื้อหาสาระตรงกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ  50  ให้รับเทียบโอนได้  และให้ได้ระดับผลการเรียนตามที่ได้มาใน
กรณีท่ีผู้เรียนย้ายสถานศึกษาแต่ถ้าเป็นกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
สถานศึกษาต่างระบบ ให้คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนพิจารณาว่าควร
ยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม่  ถ้าไม่ยอมรับก็ต้องประเมินให้ใหม่ตามที่
เหมาะสม 

(5) คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  จัดให้มีการประเมินความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ผู้เรียนใหม่  ตามผลการเรียนที่คาดหวัง ของ
รายวิชาที่ผู้เรียนขอเทียบในกรณีที่ผู้เรียนไม่มีเอกสาร หลักฐานเอกสารเดิมมา
แสดง  หรือหลักสูตรที่ผู้เรียนนํามาขอเทียบโอน มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
และเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ขอเทียบไม่ถึงร้อบละ  50  ของผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินได้  ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินจะไม่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน  
กรณีผู้เรียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่างสถานศึกษาหรือขอ  
ศึกษาด้วยตนเอง   ได้ดําเนินการดังนี้ 

(1) ให้ดําเนินการโดยผู้เรียนยื่นคําร้องไปศึกษาต่างสถานที่หรือต่างรูปแบบต่อ 
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งจะพิจารณาผลการเรียนและความจําเป็น
ของผู้เรียนตามระเบียบการจัดการศึกษา   3 รูปแบบ ของสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาในระบบ 

(2) รายวิชาที่ผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานที่ หรือต่างรูปแบบต้องมีจุดประสงค์และ
เนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษาที่จะนํามาเทียบ
โอนไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 
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(3) กรณีผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานศึกษาหรือระบบที่มีสถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนแน่นอน  ถ้าเห็นควรอนุญาตให้ไปเรียนได้ให้มีการประสานงานเรื่องของการ
จัดการเรียนการสอน  การประเมินผลและการรับโอนผลการเรียนก่อน เมื่อได้ตก
ลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วจึงจะอนุญาตเมื่อศึกษาสําเร็จ ให้รับโอนผลการเรียน 

(4) กรณีผู้เรียนขออนุญาตศึกษาด้วยตนเอง  หรือศึกษาในสถานศึกษาไม่สามารถ
ติดต่อประสานได้ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาความจําเป็นแล้วเห็นควรอนุญาต เมื่อ
ผู้เรียนมารายงานผลการเรียน ให้คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ให้ผู้เรียน เช่นเดียวกับกรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผู้เรียนศึกษามาก่อนเข้า
ศึกษา 

(5) คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน รายงานผลการเทียบโอนให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และ
เสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน 

 
หมวด  4 

หน้าที่ของสถานศึกษา 
 ข้อ  16  ให้สถานศึกษาจัดให้มีเอกสารการประเมินผลการเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 

16.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  (ปพ.1)  เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เรียนในแต่ละช่วงชั้นของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความสําเร็จใน
การศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครทํางาน
หรือดําเนินการในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

16.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร)  (ปพ.2)    เป็นเอกสารที่สถานศึกษา
ออกให้กับผู้สําเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียน ให้ผู้เรียนนําไปใช้เป็น
หลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน 

16.3 แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา  (ปพ.3)  เป็นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลของผู้สําเร็จ
การศึกษาภาคบังคับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นหลักฐานสําหรับตรวจสอบ
ยืนยันและรับรองความสําเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละคนต่อเขต
พ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 

16.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (ปพ.4)  เป็นเอกสารรายงาน
พัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษากําหนดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ เพ่ือการ
แก้ป๎ญหาหรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา เป็นการรายงาน
ผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  หรือคุณลักษณะ
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อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นสถานศึกษาต้องจัดทําเอกสารนี้ให้ผู้เรียนทุก ๆ 
คน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียนเพ่ือนําไปใช้เป็นหลักฐานแสดง
คุณลักษณะของผู้เรียนเพ่ือประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครทํางาน 

16.5 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  (ปพ.5)  เป็นเอกสารสําหรับผู้สอนใช้
บันทึกเวลาเรียน  ข้อมูลการวัดผลและประเมินผลการเรียน  ข้อมูลการพัฒนา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ปรับปรุง  แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผล
การเรียนของผู้เรียน   รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยันสภาพการเรียน 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน 

16.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  (ปพ.6)  เป็นเอกสารสําหรับบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน  พัฒนาการในด้านต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆของผู้เรียน 

16.7 ใบรับรองผลการเรียน  (ปพ.7)  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการเฉพาะ
กิจเพ่ือรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีที่ผู้เรียนยังไม่
สําเร็จการศึกษาและสําเร็จการศึกษาแล้ว 

16.8 ระเบียนสะสม (ปพ.8)  เป็นเอกสารสําหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการและ
ผลงานด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนทั้งท่ีสถานศึกษาและที่บ้าน เพ่ือประโยชน์ในการแนะแนว
ผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน  

16.9 สมุดบันทึกผลการเรียน  (ปพ.9)  เป็นสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น
เพ่ือบันทึกรายการรายวิชาต่า ๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละช่วงชั้น ตามโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา  พร้อมด้วยผลการประเมินการเรียนของแต่ละวิชาและสถานศึกษา
ออกให้ผู้เรียนสําหรับใช้ศึกษา  และนําไปแสดงให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้ทราบ
โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ของสถานศึกษา พร้อมด้วยผล
การเรียนของผู้เรียนจากการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้เป็นข้อมูลในการ
เทียบโอนผลการเรียน จากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาใหม่ 

 
หมวด  5 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ  17     ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษารักษาการให้เป็น  ไป
ตามระเบียบข้อนี้ 
 ข้อ  18    กรณีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ให้เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอนุมัติและให้ความ
เห็นชอบก่อนนําไปใช้ 
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หมวด  6 
การเลื่อนชั้นกลางปี 

 
 1.   ครูประจําชั้นบันทึกเสนอต่อ หัวหน้ากลุ่มสาระ   วิชาการประจําชั้น  

หัวหน้าฝุายวิชาการ 
2. หัวหน้าฝุายวิชาการบันทึกเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 
4. ฝุายวิชาการเข้าร่วมกับครูประจําชั้นหรือครูประจําวิชาทําแบบวัดผลประเมิน 
5. ต้องได้คะแนนมากกว่า ร้อยละ 80 ของทุกวิชาหรือกลุ่มสาระ 
6. ให้ดําเนินการเลื่อนชั้นภายใน 1 กันยายน ของทุกปี 
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3.รายงานสรุปผลการนิเทศรูปแบบนิเทศ 
 

สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา  ปีการศึกษา 2557 
 

ล าดับที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครู

(คน) 
ผลการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา 
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ภาษาไทย 3 3 - - - - 
2. คณิตศาสตร์ 2 2 - - - - 
3. วิทยาศาสตร์ 3 3 - - - - 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 3 - - - - 
5. สุขศึกษา และ พลศึกษา 2 2 - - - - 
6. ศิลปะ 2 2 - - - - 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 3 - - - - 
8. ภาษาต่างประเทศ 3 3 - - - - 
9. ระดับปฐมวัย 3 3 - - - - 

รวม 25 25  - - - 
 

ระดับเกณฑ์คุณภาพ   
69 - 85 หมายถึง   ดีเยี่ยม    
52 - 68 หมายถึง   ดีมาก 
35 - 51 หมายถึง  ดี  
18 - 34 หมายถึง  พอใช้   
0 - 17 หมายถึง ปรับปรุง 
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สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา      ปีการศึกษา   2557 

 
กลุ่มสาระ ชื่อ-นามสกุล คะแนนเฉลี่ย

ภาคเรียนที่ 1 
(85) 

คะแนนเฉลี่ย
ภาคเรียนที่ 2 

(85) 

คะแนน
เฉลี่ยทั้งปี 

(85) 

ร้อยละ 
(100) 

ค่าผ่าน
(42.5) 

ระดับค่า 
ประเมิน 

ภาษาต่างประเทศ นางสาวเบญจภรณ์ เทพา 76 78 77 90.58 ผ่าน ดีเยี่ยม 
นางสาวภรณ์ทิพย์ เหล่ากาแฝง 73 80.5 76.75 90.29 ผ่าน ดีเยี่ยม 
นางสาวณัฐฏ์ชา ปุาเกรียงไกร 80 81 80.5 94.70 ผ่าน ดีเยี่ยม 

ภาษาไทย นางสุทธิพร เก่งกล้า 81 81 81 95.29 ผ่าน ดีเยี่ยม 
นางสาวศิริญญา ศิวะศลิป์
ประศาสน ์

80.5 82.5 81.5 98.88 ผ่าน ดีเยี่ยม 

นางสาวสุรยั์พร  การณุยรตั 80.5 81 80.75 95 ผ่าน ดีเยี่ยม 
สังคมฯ นางพรนภัส นุชวณิชกุล 77.5 78 77.75 91.47 ผ่าน ดีเยี่ยม 

นางสาวรสสุฑณ มาดหมาย 78.5 80 79.25 93.25 ผ่าน ดีเยี่ยม 
นางสาวอนุสรา ยศแสน 71.5 70.5 71 83.52 ผ่าน ดีเยี่ยม 
นางสาวบุญรักษ์ หมั้นทรัพย ์ 81 80.5 80.75 95 ผ่าน ดีเยี่ยม 

คณิตศาสตร ์
 

นางพนิดา เพียรโคตร 80 80.5 80.25 94.41 ผ่าน ดีเยี่ยม 
นางสาวรุ้งนภา มสีม 78 80 79 92.94 ผ่าน ดีเยี่ยม 

วิทยาศาสตร ์
 

นางสาวปิยะมาศ มะโนรา 80 81.5 80.75 95 ผ่าน ดีเยี่ยม 
นางสาวณิชาภา เบี้ยวบรรจง 80 82 81 95.29 ผ่าน ดีเยี่ยม 
นางสาวพัชรินทร์ ปิคนวล 77.5 78.5 78 91.76 ผ่าน ดีเยี่ยม 

สุขศึกษาฯ 
 

นางลักขณาวดี กันตร ี 80.5 81 80.75 95 ผ่าน ดีเยี่ยม 
นายศตวรรต  ดาวจร 80.5 72.5 76.5 90 ผ่าน ดีเยี่ยม 

 
การงานอาชีพฯ 

 

นางสาวสุธินี กระมุท 79.5 79 79.25 93.23 ผ่าน ดีเยี่ยม 
นายยุทธศักดิ์ แซ่ล ี 78 82.5 80.25 94.41 ผ่าน ดีเยี่ยม 
นายเดชพล ตรีเพ็ชร 77.5 82 79.75 93.82 ผ่าน ดีเยี่ยม 

ศิลปะฯ 
 

นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท ์ 80.5 81 80.75 95 ผ่าน ดีเยี่ยม 
นางสาวพรพิสุทธ์ิ ภัทรสรลั 76.5 80.5 78.5 92.35 ผ่าน ดีเยี่ยม 

การศึกษาพิเศษ นางสาวพรพักตร์ อินคง 82 80.5 81.25 95.58 ผ่าน ดีเยี่ยม 
การศึกษาปฐมวัย นางสาวอนงค์ หล้าแก้ว 81 80 80.5 94.70 ผ่าน ดีเยี่ยม 

นางสาวเสาวนยี์ เมืองซื่อ 81.5 81.5 81.5 95.88 ผ่าน ดีเยี่ยม 
นางสาวธัญลักาณ์ สมฤทธ์ิ 81.5 81.5 81.5 95.88 ผ่าน ดีเยี่ยม 
รวม 2054 2077.5 2065.75 - ผ่าน ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรายบุคคล (24) 79 79.90 79.45 93.47 ผ่าน ดีเยี่ยม 
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4.  รายงานสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน 
สรุปผลการส่งรายงานในชั้นเรียนโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ ปีการศึกษา 2556 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
จ านวนครูผู้สอน 

จ านวนครูที่ส่ง
วิจัยในชั้นเรียน 

จ านวนครูที่     
ไม่ส่งวิจัยใน       

ชั้นเรียน 

ร้อยละของผู้ท่ีส่ง
วิจัยในชั้นเรียน 

1.ภาษาไทย 3 3 - 100.00 
2.คณิตศาสตร์ 2 2 - 100.00 
3.วิทยาศาสตร์ 3 3 - 100.00 
4.สังคมศึกษาฯ 3 3 - 100.00 
5.สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 - 100.00 

6.ศิลปะ 2 2 - 100.00 
7.การงานอาชีพฯ 3 3 - 100.00 
8.ภาษาต่างประเทศ 3 3 - 100.00 

9.งานเด็กพิเศษ 1 1 - 100.00 
10.งานอนุบาล 2 2 - 100.00 
รวม 24 24 - 100.00 

 
จากตารางพบว่าปีการศึกษา2557 ครูผู้สอนทําวิจัยในชั้นเรียน และเขียนรายงานการวิจัยใน

ชั้นเรียนส่งร้อยละ100     จากครูผู้สอนทั้งหมดแสดงว่าครูผู้สอนทําวิจัยในชั้นเรียนและเขียนรายงาน
การวิจัยในชั้นเรียนส่งทุกคน 
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บทที่  4   
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  รายงานตามหัวข้อต่อไปนี้ 
1. สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 
2. ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก 
3. ผลการพัฒนาบุคลากร  

1. สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 
สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
        1.   ปริมาณสื่อ / อุปกรณ์ 
        โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ได้จัดหาสื่อการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  มา
ให้บริการแก่ครูเพ่ือเป็นการเสริมเนื้อหาการเรียนรู้และส่งเสริมให้บุคคลากรผลิตสื่อสําหรับการเรียน
การสอนรวมทั้งจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการเรียนการสอนดังนี้ 
 

ตารางแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยี / สิ่งอ านวยความสะดวก 
รายการสื่อ / อุปกรณ์เทคโนโลยี / สิ่งอ านวยความ

สะดวก 
จ านวน จ านวนที่ใช้ได้ 

1.    เครื่องคอมพิวเตอร ์ 56 56 
2.    เครื่องถ่ายเอกสาร 1 1 
3.   เครื่องเล่นวีซีด ี 3 2 
4.    เครื่องรับโทรทัศน์ 10 8 
5.     วิทยุ – เทป 8 8 
6.   เครื่องฉายข้ามศีรษะ 2 1 
7.   เครื่องขยายเสียง 4 3 
8.   เครื่องก๊อปปี้ปริ้นเตอร ์ 1 1 
9.  เครื่องโปรเจคเตอร ์ 3 2 
10.  ไมโครโฟน 5 5 
11.   โทรทัศน ์ 1 1 
12.    เครื่องปริ้นเตอร์   4 4 
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จากตารางแสดงจํานวนอุปกรณ์เทคโนโลยี / สิ่งอํานวยความสะดวก   ที่มีเพียงพอกับความต้องการ  
ดังนี้ 
 
1.    คอมพิวเตอร์ 56  เครื่อง อยู่ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องผู้อํานวยการโรงเรียน ห้องธุรการ    
       ห้องวิชาการ  ห้องวิชาการแผนกอนุบาล   ห้องเสริมวิชาการ ห้องศิลปะ ห้องโยธวาทิต  
       ห้องเกษตร  ห้องศาสนา ห้องสมุด 
2.    เครื่องถ่ายเอกสาร    1   เครื่อง    อยู่ในห้องธุรการ 
3.    เครื่องเล่นวีซีดี     2    เครื่อง   อยู่ในห้องอนุบาล  ห้องสื่อการศึกษา  
4.    เครื่องรับโทรทัศน์   10  เครื่อง   ใช้ได้  8   เครื่อง อยู่ประจําห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
5.    เครื่องวิทยุ – เทป   8  เครื่อง อยู่ประจําห้องสื่อ 4 เครื่อง    ห้องดนตรีไทย – นาฏศิลป์  1  
       เครื่อง ห้องธุรการ  2  เครื่อง    ห้องอนุบาล 1 เครื่อง  
6.    เครื่องฉายข้ามศีรษะ   2  เครื่อง  เสีย 1 เครื่อง อยู่ห้องสื่อการศึกษา 1 เครื่อง 
7.    เครื่องขยายเสียง   4  เครื่อง  ห้องธุรการ 2 เครื่อง หอประชุม 1 เครื่อง ภาคสนาม 1 เครื่อง 
8.   เครื่องก๊อปปี้ปริ้นเตอร์  1  เครื่อง  อยู่ห้องโรเนียว 
9.    เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง ห้องครูใหญ่ 
10.  ไมโครโฟน  5  ตัว  ห้องธุรการ 1  ตัว   อาคารเสริมสิกขา  2  ตัว  ห้องอาหารเซอร์  2  ตัว 
11.  โทรทัศน์  14 เครื่อง  ใช้ได้  14  เครื่อง  ห้องเรียน  8  เครื่อง  ห้องอนุบาล 1   1 เครื่อง  
       ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  1 เครื่อง   ห้องสื่อการศึกษา  1 เครื่อง  ห้องคอมมัธยม  1 เครื่อง    
       ห้องเสริมภาษา  1  เครื่อง 
12.   เครื่องปริ้นเตอร์   8  เครื่อง  ใช้ได้ 7 เครื่อง อยู่ห้องธุรการ  3  ห้องครูใหญ่  2 ห้องวิชาการ 2  
13.   เครื่องมือวิทยาศาสตร์  มีอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วน 1 ชุดการทดลอง 
        ต่อนักเรียน   6  คน 
14.  อุปกรณ์กีฬา  เช่น ลูกบาสเกตบอล   ลูกวอลเล่ย์บอล  กระบี่  เทเบิลเทนนิส   เสาและเน็ต 
       วอลเล่ย์บอล  1 คู่  แปูนบาสเกตบอล  1 คู่  ประตูฟุตบอลขนาดเล็ก 5 คน เบาะยิมนาสติก    
       8  เบาะ  โต๊ะเทเบิลเทนนิส  3 ตัว  
15.   เครื่องดนตรีสากล  มีพอสําหรับวงดุริยางค์ขนาดเล็ก ( 48  คน) 
 16.   เครื่องดนตรีไทย จํานวน 42 เครื่อง  ดนตรีพ้ืนเมือง  23 เครื่อง (20 คน) 
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จากการดําเนินงานของงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการให้บริการผลิตสื่อภาพและเสียง   
ให้บริการยืม – คืน อุปกรณ์การเรียนการสอน  บริการฉาย  ดีวีดี และวีซีดี ดังนี้ 
 

สถิติการยืม  -  คืน  และใช้สื่อการศึกษา    ห้องสื่อการศึกษา ปีการศึกษา   2557 
ท่ี   กลุ่มสาระวิชา จํานวนท่ีใช้ 

(ครั้ง) 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มสาระภาษาไทย 38 95.00 
2. กลุม่สาระคณิตศาสตร์ 33 82.50 
3. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 40 100.00 
4. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 39 97.50 
5. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 37 92.50 
6. กลุ่มสาระศิลปะและดนตร ี 35 87.50 
7. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 100.00 
8. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 37 92.50 
9. อนุบาล 40 100.00 
 รวม 339 94.17 

 
หมายเหตุ    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่วนใหญ่ จะยืม  วิทยุเทปเพื่อไปใช้ในการเรียนชมรม 
และบางส่วนท่ีเป็นวิชาของปฐมวัยครูผู้สอนนํานักเรียนมาใช้ห้องสื่อการศึกษาเพื่อเป็นการ
พัฒนาสติป๎ญญาและพัฒนาการของเด็ก 

 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
จ านวน ครั้ง/ปี 

1. สวนพฤษศาสตร์ 200 
2. บ้านพรวิถี  200 
3. อาคารบ้านเซนต์ปอล ( ห้องคหกรรม )  200 
4. ห้องสมุด  200 
5. ห้องปฏิบัติการเย็บ (ชั้น 2 อาคารฉัตรเฉลิม) 360 

     6.  ห้องนิทรรศการในหลวง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  (อาคารเอกนฤบาล)  200 
     7.  ห้องศาสนา         400 
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     8.  ถ้ําแม่พระ       200 
    9. ห้องเสริมวิชาการ       400 
    10. ห้องดนตรีไทย 200 
    11. ห้องดนตรีสากล        480 
    12. หอประชุมเสริมสิกขา      200 
    13. ใต้อาคารอุบลรัตน์          200 
    14. ห้องคอมพิวเตอร์      480 
    15. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 480 
    16. ห้องเสริมภาษา 240 
    17. ห้องศิลปะ 300 
    18. ห้องสื่อการเรียนการสอน 480 

 
นอกจากนี้ครูได้จัดหาและทําสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมกับเนื้อหาอย่าง
หลากหลาย    เช่น 

1. สื่อรูปภาพ  โปสเตอร์ 
2. บัตรคํา 
3. สื่อของจริง 
4. วีซีดีเพ่ือการศึกษา 
5. นิทานเสริมบทเรียน 

 
2. แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ( ห้องสมุด   ห้องปฏิบัติการ  และอื่น ๆ  )   ห้องที่จัด

ไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ  มีทั้งหมด  11    ห้อง    ได้แก ่
 ห้องปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์     1      ห้อง  
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    1      ห้อง   
 ห้องดนตรีไทย      1      ห้อง 
 ห้องดนตรีสากล      1      ห้อง 
 ห้องเสริมภาษา      1      ห้อง 
   ห้องศาสนา      1      ห้อง 
        ห้องการศึกษาพิเศษ     1      ห้อง 
          ห้องสื่อการศึกษา         1      ห้อง 

 ห้องสมุด      1      ห้อง 
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 พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ  ได้แก่ ใต้อาคารอุบลรัตน์  อาคารบ้านเซนต์ปอล  ห้อง
เฉลิมพระเกียรติในหลวง ( ด้านเศรษฐกิจพอเพียง )  สวนสมุนไพร   บ้านพรวิถี   สนามวอลเล่ย์บอล   
สนามบาสเกตบอล                   อาคารเสริมสิกขา   ห้องปฏิบัติการเย็บ  สนามเด็กเล่น    
 
 แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้    
 โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ได้จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น  ห้องสมุด  ห้อง
ประกอบการ  ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น  สวนสมุนไพร   ห้องเฉลิมพระเกียรติในหลวง(ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง)   
บ้านพรวิถี  รวมถึงความสะอาดร่มรื่นในทุกบริเวณ   ดังนี้ 
 -  ห้องสมุดโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์   มีขนาด  55.68   ตารางเมตร     

      จํานวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด มีจํานวน 5,801   เล่ม 
      การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืนใช้ระบบ   NewLibrary 
      จํานวนวารสารที่บอกรับ  จํานวน      5     รายชื่อ 
 อุดมศานต์    รายเดือน   12  เล่มต่อป ี
 เนชั่นสุดสัปดาห์  รายสัปดาห์   48  เล่มต่อปี   
 ดอนบอสโก  รายเดือน   12  เล่มต่อป ี
 มติชนสุดสัปดาห์  รายสัปดาห์   48  เล่มต่อปี   
 แม่บ้าน   รายเดือน   12  เล่มต่อป ี
 
      จํานวนหนังสือพิมพ์  2 จํานวน    รายชื่อ 
 คมชัดลึก  รายวัน    365  ฉบับต่อปี 
 มติชน     รายวัน    365  ฉบับต่อปี 
      จํานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด  เฉลี่ยวันละ 60 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 13.48 

  

- นอกจากห้องสมุดแล้ว  ยังมีศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ซึ่งนักเรียนสามารถค้นคว้า
และศึกษาได้ตลอดช่วงพักและช่วงเวลาเรียน  ประกอบด้วย 

     ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวง  
                    จัดแสดงเฉลิมพระเกียรติในหลวงในพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ 
               ห้องเฉลิมพระเกียรติในหลวงด้านเศรษฐกิจพอเพียง    

       จัดแสดงโครงการของโรงเรียนที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
               สวนสมุนไพร     
                    เป็นสวนที่ปลูกพืชสมุนไพรนานาชนิด    
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  มุมหนังสือในห้องเรียน  
                    สําหรับนักเรียนที่ใช้เวลาว่างอ่านหนังสือและค้นคว้าความรู้ 
  ห้องสมุดเคลื่อนที่     
                    สําหรับนักเรียนที่ใช้เวลาว่างอ่านหนังสือและค้นคว้าความรู้ 
              ห้องเสริมภาษา     
                    สําหรับนักเรียนที่อ่อนในการอ่าน และ สามารถเข้าห้องเสริมภาษาเพ่ือพัฒนาการ
อ่านของตนเอง 

แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ได้จัดสถานที่  สภาพบรรยากาศบริเวณต่าง ๆ  ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โดยนักเรียนสามารถเข้าชม และศึกษาได้ตลอดช่วงพัก  ช่วงเวลาเรียน ที่คุณครูนํามาศึกษาหาความรู้ 
ประกอบด้วย 

-  สวนสมุนไพร      
-  บ้านพรวิถี   
-  อาคารบ้านเซนต์ปอล ( ห้องคหกรรม )  
-  สวนอนุรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์  ( สวนพฤษศาสตร์ )    
-  ห้องสมุดเคลื่อนที่  (ใต้อาคารอุบลรัตน์)  
-  ห้องปฏิบัติการเย็บ   (ชั้น 2 อาคารฉัตรเฉลิม)    
-  ห้องนิทรรศการในหลวง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  (อาคารเอกนฤบาล)  
-   ห้องศาสนา                
-   ถ้ําแม่พระ                
-   ห้องการศึกษาพิเศษ       
-   ห้องดนตรีไทย 
-   ห้องดนตรีสากล        
-   อาคารเสริมสิกขา      
-   ใต้อาคารอุบลรัตน์          
-   ห้องสมุด 
-   ห้องคอมพิวเตอร์       
-   ห้องเสริมภาษา 
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แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ได้แก่  วัด ครอบครัว ชุมชน องค์การภาครัฐและภาคเอกชน แหล่งข้อมูล สถาน
ประกอบการภูมิป๎ญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เป็นต้น 

ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ 

          แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝุ
เรียน ใฝุรู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

 

 ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ 

          1. แหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย 
          2. แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
          3. แหล่งปลูกฝ๎งนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
          4. แหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
          5. แหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิด วิทยาการและประสบการณ์ 

 
 

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้ ความเพลิดเพลินในด้านต่าง ๆ ซึ่งในปีการศึกษา 2557 
นักเรียนโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ได้ไปเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและร่วมกิจกรรมทั้งไปศึกษาด้วยตนเอง และทางโรงเรียน
จัดให้  เช่น  ทัศนศึกษาแบบบูรณาการ  การอยู่ค่ายพักแรม  การศึกษาเพ่ือทํารายงาน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
จํานวน ครั้ง/ปี 

1. สวนสัตว์เชียงใหม่  จ.  เชียงใหม่ 3 
2. ไร่บุญรอด จ. เชียงราย 1 
3. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.  เชียงใหม่ 3 
4. ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ. เชียงใหม่ 1 
5. งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๗ จ.  เชียงใหม่ 1 
 6.   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จ.  เชียงใหม่ 1 

 7.   วัดใจดงเทวี จ.  เชียงใหม่ 2 



 117 

1. สวนสัตว์เชียงใหม่  จ.  เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

2. ไร่บุญรอด จ. เชียงราย 

 

 

 

 

 

 3. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.  เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นสวนสัตว์ในความ
ดูแลขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้ว เปิด
ให้บริการทุกวัน มีสัตว์อยู่ในสวนสัตว์
จํานวนมาก และยังมีส่วนจัดแสดงหมี
แพนด้าจากประเทศจีน และมีการแสดง
ความสามารถของสัตว์ และมีส่วนจัดแสดง
เพนกวินและแมวน้ํา 

ไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็น
ไร่ของบริษัท บุญรอด อ.เมือง จ.เชียงราย 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายในมี
การจัดแต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสัน
สวยงามนานาชนิด มีพ้ืนที่เกษตรกรรม 
และไร่ชากว่า ๖๐๐ ไร่  โดยจัดเป็น
รูปแบบฟาร์มทัวร์ 

 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติประจ าปี ๒๕๕๗ จัดโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
จ.เชียงใหม่ โดยพบกับสุดยอดกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดในแห่งปี 
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4. ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ. เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

5. งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๗ จ.  เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จ.  เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกท่ีทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วน
ภูมิภาคของประเทศไทย ตามโครงการ
พัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ.
2501 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่ ณ 
ดินแดนล้านนา อันเป็นแหล่งสะสม
วัฒนธรรมอันล้ําค่ามานานกว่า 700 ปี มี
สภาพภูมิประเทศงดงามท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติ บริเวณ
เชิงดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 

ศู น ย์ ศึ ก ษ า พั ฒ น า ห้ ว ย ฮ่ อ ง ไ ค ร้  อั น
เนื่องมาจากพระราชด าริ จ. เชียงใหม่เป็น
ศูนย์กลางแบบเบ็ดเสร็จที่มีการศึกษาทดลอง
และสาธิตในลักษณะสหวิทยาการเสมือนหนึ่ง
พิพิธภัณฑ์- ธรรมชาติที่มีชีวิต สําหรับราษฎร
ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วนําไปปฏิบัติ
ได้  

งาน วัน เ กษตรภาค เหนื อ  ค รั้ ง ที่  ๗  จ .  
เ ชี ย ง ใ ห ม่  ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  จัดงานครั้ งนี้ เ พ่ือ
เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์
เกษตร การผลิตด้านการเกษตร การพัฒนา
เกษตรที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการ
หลังการเก็บเก่ียว ธุรกิจเกษตร การส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร และสาขาอ่ืนๆ ระหว่างวันที่ 
วันที่ ๗-๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ 
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7. วัดใจดงเทวี จ.  เชียงใหม่ 

 

 

 

 
4. ผลการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 

ตารางจ าแนก  ครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ /อนุบาล 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถม (คน) ระดับมัธยม(คน) รวม 
คณิตศาสตร์ 1 1 2 
วิทยาศาสตร์ 2 1 3 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 1 3 
ภาษาไทย 2 1 3 

ภาษาต่างประเทศ 2 1 3 
ศิลปะ 1 1 2 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 1 3 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2 

อนุบาล - - 3 
รวม 25 

 
สัดส่วนจ านวนครูต่อนักเรียนตามเกณฑ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ชั้นปี/ช่วงชั้น จ านวนนักเรียน จ านวนครู จ านวนครู: นักเรียน 
ปฐมวัย 48 3 1 :16 

1 74 4 1:19 
2 77 3 1:26 
3 246 15 1:17 

วัดใจ (ดงเทวี) อยู่ในละแวกโรงเรียนเจ้า
ฟูาอุบลรัตน์ โดยมักมีกิจกรรมที่เข้า
ร่วมกับทางวัดเสมอ เช่น กิจกรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา หรือการปลูกปุา เป็นต้น 
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จ านวนคาบเฉลี่ย ตามเกณฑ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

ช่วงชั้นที่ จ านวนห้องเรียน จ านวนครู จ านวนชั่วโมง: สัปดาห์ 
ปฐมวัย 3 3 25:  สัปดาห์ 

1 3 4 15:  สัปดาห์ 
2 3 3 15:  สัปดาห์ 
3 6 15 16:  สัปดาห์ 

 
ตารางแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามเพศ และจ าแนกตามวุฒิการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 
 

แผนภูมิแสดงจ าแนกตามเพศ และจ าแนกตามวุฒิการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 
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วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
เพศ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

จํานวน (คน) - - - 2 3 20  
25 รวม - 2 23 

ร้อยละ - 8.0 92.0 100 
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ตารางแสดงจ านวนบุคลากรครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ ปีการศึกษา  /2557 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากรครู ที่สอนไม่ตรงตามวุฒิ ปีการศึกษา 2557 
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จ านวนบุคลากร จ าแนกตามศาสนา ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
สอนไม่ตรงตามวุฒิ 2 8.0 
สอนตรงตามวุฒิ 23 92.0 

รวม 25 100 

ศาสนา ชาย หญิง รวม 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

พุทธ 4 16.66 20 83.33 24 80.00 
คาทอลิก 0 0 6 16.67 6 20.00 
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                        แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามศาสนาประจ าปีการศึกษา 2557 
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จ านวนบุคลากร จ าแนกตามเพศ  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 4 13.33 
หญิง 26 86.67 
รวม 30 100 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2557 
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3-D Column 3
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สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร  ปีการศึกษา  2557 
 
บุคลากรศึกษาต่อทางด้านการศึกษา 
 
ลําดับ

ที ่
การศึกษา สถาบัน จํานวนบุคลากร 

1. ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 4 
  
 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางโรงเรียนเชิญมาให้ความรู้บุคลากรในปีการศึกษา  2557 
 

ลําดับที่ ผู้ทรงคณุวุฒิ หัวข้ออบรม 
1. คุณวีรพงศ ์        ทวีศักดิ ์ อบรมฟ้ืนฟูจิตใจเรื่อง “การอบรมฟ้ืนฟู

จิตใจเติมไฟแห่งชีวิตพิชิตความสําเร็จได้
ด้วยตนเองภายใต้หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือ
พัฒนามนุษย์(การสอน ...ด้วยหัวใจ)” 

2 คุณเด่นณรงค์  โภคสูงเนิน 
 

อบรม  เรื่อง  การพัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถ ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี 
   

3 นายรณสิงห์  รือเรือง อบรม  เรื่อง  จิตวิทยากับการพัฒนาและ
แก้ไขป๎ญหาพฤติกรรมเด็ก 
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โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
สรุปผลการพัฒนาบุคลากร  การอบรม/สัมมนา/การประชุมปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน 

ปีการศึกษา 2557 
***************************************************************** 

1. ครูผู้สอนร้อยละ  100.00 ได้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานตามสาขาวิชาชีพที่รับผิดชอบไม่ต่ํากว่า 20 
ชั่วโมง/ต่อปีการศึกษา ครูผู้สอนจํานวน   25   คน 
 

ล าดับที่   กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 
   เต็ม 

จ านวน 
 ที่ผา่น 

ร้อยละ จ านวน 
ที่ไม่ผ่าน 

ร้อยละ        หมายเหตุ 

1. ภาษาไทย 3 3 100.00     
2. คณิตศาสตร์ 2 2 100.00     
3. วิทยาศาสตร์ 3 3 100.00     
4. สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 3 3 100.00     
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 100.00     
6. ศิลปะ 2 2 100.00     
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 3 100.00     
8. ภาษาต่างประเทศ 3 3 100.00     
9. อนุบาล 3 3 100.00     

           รวม 25 25 100.00    
ครูผู้สอนจํานวน      25 คน 
ได้รับการพัฒนาตามสาขาวิชาชีพไม่ต่ํากว่า 20 ชั่วโมง  25 คน คิดเป็นร้อยละ   100 
ได้รับการพัฒนาน้อยกว่า  20  ชั่วโมง    - คน คิดเป็นร้อยละ      - 
2.  ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  ร้อยละ   100.00     ได้รับการอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงานไม่ต่ํากว่า  

20 ชั่วโมง/ปี การศึกษา 
  ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน      30 คน 
  ได้รับการอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน  จํานวน     30 คน คิดเป็นร้อยละ  100 

3.  ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ  100    ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน     30 คน 
  ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม จํานวน     30 คน คิดเป็นร้อยละ   100 
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โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
      สรุปอบรม/ประชุม/สัมมนาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อเรื่อง 
 

สถานที ่
 

ผู้จัดอบรม 
 

วัน / เวลา 
รวม 

(ชั่วโมง) 
1 การอบรมเรื่องจิตวิทยากับ

การพัฒนาและแก้ไขป๎ญหา
พฤติกรรมเด็ก 

โรงเรียนเจ้าฟูาอุบล
รัตน์ อ.เชียงดาว   

จ.เชียงใหม่ 

คุณรณสิงห์ 
รือเรือง 

5 พฤษภาคม 
2557 

8 

2 เรื่อง  การพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถ ผู้
กํากับลูกเสือ-เนตรนารี 

 

โรงเรียนเจ้าฟูาอุบล
รัตน์ อ.เชียงดาว   

จ.เชียงใหม่ 

คุณเด่นณรงค์  
โภคสูงเนิน 

 

29  สิงหาคม   
2557 

 

8 

3 เรื่อง การอบรม เรื่อง  การ
อบรมฟ้ืนฟูจิตใจเติมไฟแห่ง
ชีวิตพิชิตความสําเร็จได้ด้วย
ตนเองภายใต้หัวข้อ 
“การศึกษาเพ่ือพัฒนา
มนุษย์ 
(การสอน ...ด้วยหัวใจ)  

โรงเรียนเจ้าฟูาอุบล
รัตน์ อ.เชียงดาว   

จ.เชียงใหม่ 

อาจารย์วีระพงศ์  
ทวีศักดิ์ 
 

20-21 
ตุลาคม   2557 

 

16 

4 เรื่อง การอบรม เรื่อง  การ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศืกษา 

โรงเรียนเจ้าฟูาอุบล
รัตน์ อ.เชียงดาว   
จ.เชียงใหม่ 

นางพรนภัส  
นุชวณิชกุล  
นางสุทธิพร  
เก่งกล้า       
 

   29-30       
  ตุลาคม        
   2557  

16 
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โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
      สรุปอบรม/ประชุม/สัมมนาภายนอก  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อเรื่อง 
 

สถานที ่
 

ผู้จัดอบรม 
 

วัน / เวลา 
รวม 

(ชั่วโมง) 
7 ร่วมงานเชิดชู ยกย่อง ครู

สอนดีและผู้ได้รับทุนครูสอน
ด ี

   ณ  ห้องบ้านล้าน
ตอง โรงแรมโลตัส
ปางสวนแก้ว อ.
เมือง  จ. เชียงใหม่   

 12   ก.ค.  
2555  

8  ชั่วโมง 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพผู้บริหาร 
และครูโรงเรียนเอกชน 
สพป.ชม.3 
 

  ณ   โรงเรียนสันติ
วิทยา  อ.เมือง  จ. 
เชียงราย   
 

สพป.ชม.3   13 - 15  ก.ค.   
2555  

 24 ชั่วโมง 

9 การปฐมนิเทศครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี
การศึกษา 2554 – 2555 
โรงเรียนในเครือคณะภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

  ณ   บ้านผู้หว่าน   
อ. สามพราน   จ. 
นครปฐม 
 

คณะภคินีเซนต์ปอล 
เดอ ชาร์ตร 

20 - 21   ก.ค.   
2555  

16  ชัว่โมง 

10 อบรมหลักสูตรผู้ท าหน้าที่
นักจิตวิทยา หรือนักสงคม
สงเคราะห์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  (การสืบพยานเด็ก)    

ณ สถาบันการ
พัฒนาสังคม 
จ.ปทุมธานี 

สมาคมนักสังคม
สงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย 

20 - 26      
ส.ค. 2555    
 

40 ชั่วโมง 

11 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพิธีกรพิธีการและ
การจัดศาสนพิธี   

ณ พุทธสถาน
เชียงใหม่ อ.เมือง 
จ. เชียงใหม่ 

 
 

1   ก.ย.   2555   
 

8  ชั่วโมง 

12 อบรมการผลิตสื่อการเรียน
การสอน (CAI) 

ณ  วิทยาลัย
เทคโนโลยีเอเชีย อ.
เมือง จ. เชียงใหม ่

วิทยาลัยเทคโนโลยี
เอเชีย 

5 - 9   ก.ย.  
2555 

40 ชั่วโมง 
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ล าดับที่ 

 
ชื่อเรื่อง 

 
สถานที ่

 
ผู้จัดอบรม 

 
วัน / เวลา 

รวม 
(ชั่วโมง) 

13 อบรมและจัดสรรสื่อการ
สอน Teacher’s Kit 

ณ  ห้องประชุม 4 
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 3 
 

6 - 7  ก.ย.   
2555  

16  ชัว่โมง 

14 การอบรมพัฒนาด้านการบูร
ณาการใช้คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet)  
เพื่อการสอนตามโครงการ 
0ne Tablet per Child 
ส าหรับครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี1 

ณ  ห้องประชุม 4 
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 3 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 3 
 

10 - 18  
ก.ย. 2555  

 72 ชั่วโมง 

15 เข้าร่วมโครงการปฏิบัติ
ธรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียน
เอกชน 

 ณ   วัดท่าตอน   อ.
แม่อาย  จ. เชียงใหม่ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 3 
 

14 - 16   
ก.ย.   
 2555 

24  ชัว่โมง 

16 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดการศึกษาแบบเรียน
ร่วมโดยใช้โครงสร้าง SEAT 

  ณ   โรงแรมบ้าน
สวนรีสอร์ท          
จ. นครสวรรค ์

สมาคมโรงเรียนเอกชน 19 - 21  
ก.ย  2555 
 

 24  ชั่วโมง 

17 การอบรมมาตรฐานคณะ
ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

  ณ   บ้านผู้หว่าน   
อ. สามพราน  จ. 
นครปฐม  

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ 
ชาร์ตร 

19 - 23       
ก.ย. 2555 

40  ชั่วโมง 

18 การปฐมนิเทศครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ณ   บ้านผู้หว่าน   อ. 
สามพราน  จ. 
นครปฐม  

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ 
ชาร์ตร 

 20 – 21        
ก.ค  2555    

16 ชั่วโมง 

19 การฝึกบังคับบัญชาลูกเสือ
สามัญข้ันความรู้เบื้องต้น 
(S.B.T.C)   

   ณ   ค่ายลูกเสือ
ชั่วคราว วิทยาลัย
การอาชีพฝาง      อ.
ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 3 
 

27–31 ก.ค. 
2555 

40 ชั่วโมง 
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ล าดับที่ 

 
ชื่อเรื่อง 

 
สถานที ่

 
ผู้จัดอบรม 

 
วัน / เวลา 

รวม 
(ชั่วโมง) 

20 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ณ ริมดอน รีสอร์ท 
อ. เชียงดาว 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 

7 พ.ย.2555 8 ชั่วโมง 

21 การสร้างข้อสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ณ ห้องประชุม 4 
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 

16 พ.ย 
2555 

8 ชั่วโมง 

22 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
(วิจัยในชั้นเรียนกรณี
นักเรียนพิการ) 

ณ โรงแรมเชียงใหม่
ออคิด จ.เชียงใหม่ 

สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเกชน 

2-5 ธ.ค. 
2555 

32 ชั่วโมง 

23 ฝึกอบรมการจัดการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ผู้เรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ณ ริมดอย รีสอร์ต 
อ. เชียงดาว 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช 

13-14 ธ.ค.
2555 

16 ชั่วโมง 

24 การอบรมมาตรฐานคณะฯ ณ   บ้านผู้หว่าน   อ. 
สามพราน  จ. 
นครปฐม  

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ 
ชาร์ตร 

26 ก.พ –  
2 มี.ค.   
2556   

40  ชัว่โมง 

25 อบรมการดูแลเด็กใน
ครอบครัวอุปถัมภ์(F0ster 
Care) 

ณ   ณ ห้องประชุม
สถานสงเคราะห์
เด็กชายบ้าน
เชียงใหม่ จ. 
เชียงใหม่ 

สถานสงเคราะห์เด็กชาย
บ้านเชียงใหม่ 

 26 - 28  
ก.พ.    
2556    
 

 24 ชั่วโมง 

26 อบรมหลักสูตรการ
เสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแล
เด็กสถานสงเคราะห์รัฐและ
เอกชน 

ณ โรงแรมพรพิงค์ 
ทาวเวอ  
จ. เชียงใหม่ 
 

กระทรวงการพัมนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และองค์การ 
PATH ภายใต้โครงการ 
CHILDLIFE 

20 - 22 
มี.ค.2556    
 

 16  ชั่วโมง 
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บทที่ 5   
ระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงาน 

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานของโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ได้สรุปโดยตามล าดับดังนี้ 
1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
2. ผลสํารวจความพึงพอใจ ( Stakeh0lder ) 
3. สรุปผลการดําเนินงานตามเปูาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 

1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
จากผลการด าเนินงาน  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  ได้ดังนี้ 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 

1.  ระดับปฐมวัย 

1.1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน         

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 5.00        

1.1 มีน้ําหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1.00  0.93  5.00  ดีเยี่ยม 

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 1.50  1.40  5.00  ดีเยี่ยม 

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 1.50  1.31  5.00  ดีเยี่ยม 

1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 1.00  0.94  5.00  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 5.00  4.58  5.00  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5.00        

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 1.00  0.89  4.00  ดีมาก 

2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 1.00  0.91  5.00  ดีเยี่ยม 

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 1.00  0.90  5.00  ดีเยี่ยม 

2.4 ชื่นชมศิลปะ  คนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 2.00  1.82  5.00  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 5.00  4.51  5.00  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5.00        

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟ๎งคําสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 2.00  1.75  4.00  ดีมาก 

3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งป๎น 1.00  0.84  4.00  ดีมาก 

3.3 เล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1.00  0.93  5.00  ดีเยี่ยม 
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3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ 1.00  0.98  5.00  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 5.00  4.50  5.00  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5.00        

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 1.00  0.85  4.00  ดีมาก 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 1.00  0.85  4.00  ดีมาก 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 1.00  0.87  4.00  ดีมาก 

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1.00  0.89  4.00  ดีมาก 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 1.00  0.88  4.00  ดีมาก 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 5.00  4.34  4.00  ดีมาก 

2.2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา         

มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

20.00        

5.1 
ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

2.00  1.76  4.00  ดีมาก 

5.2 
ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2.00  1.76  4.00  ดีมาก 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 2.00  1.79  4.00  ดีมาก 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาของเด็ก 2.00  1.77  4.00  ดีมาก 

5.5 
ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย 
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

2.00  1.75  4.00  ดีมาก 

5.6 
ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์ 

2.00  1.73  4.00  ดีมาก 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 2.00  1.82  5.00  ดีเยี่ยม 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 2.00  1.68  4.00  ดีมาก 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 2.00  1.76  4.00  ดีมาก 

5.10 ครูจัดสารนิทัศน์และนํามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 2.00  1.85  5.00  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 20.00  17.68  4.00  ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และ เกิดประสิทธิผล 

20.00        

6.1 ผู้บริหารเขา้ใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 3.00  3.00  5.00  ดีเยี่ยม 

6.2 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และมีความคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

3.00  3.00  5.00  ดีเยี่ยม 

6.3 
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

3.00  3.00  5.00  ดีเยี่ยม 

6.4 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

3.00 3.00  5.00  ดีเยี่ยม 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ 3.00 3.00  5.00  ดีเยี่ยม 

6.6 
ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

3.00 3.00  5.00  ดีเยี่ยม 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 2.00 2.00  5.00  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 20.00  20.00  5.00  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  7  แนวการจัดการศึกษา 
        

20.00  
      

7.1 
มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4.00  4.00  5.00  ดีเยี่ยม 

7.2 
มีระบบและกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

4.00  4.00  5.00  ดีเยี่ยม 

7.3 
จักกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 4.00  4.00  5.00  ดีเยี่ยม 

7.4 
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

4.00  4.00  5.00  ดีเยี่ยม 

7.5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 4.00  4.00  5.00  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 20.00  20.00  5.00  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานตาม ที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

          
5.00  

      

8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 1.00  1.00  5.00  ดีเยี่ยม 
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8.2 
จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1.00  1.00  5.00  ดีเยี่ยม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 1.00  1.00  5.00  ดีเยี่ยม 

8.4 
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.50  0.50  5.00  ดีเยี่ยม 

8.5 
นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.50  0.50  5.00  ดีเยี่ยม 

8.6 
จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1.00  1.00  5.00  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 5.00  5.00  5.00  ดีเยี่ยม 

2.3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้         

มาตรฐานที่  9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

          
5.00  

      

9.1 
เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

2.50  2.50  5.00  ดีเยี่ยม 

9.2 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

2.50  2.50  5.00  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 5.00  5.00  5.00  ดีเยี่ยม 

1.4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา         

มาตรฐานที่  10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของ การศึกษาปฐมวัย 

          
5.00  

      

10.1 
จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3.00  3.00  5.00  ดีเยี่ยม 

10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 2.00  2.00  5.00  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 
          

5.00  
       

5.00  
          

5.00  
ดีเยี่ยม 

1.5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม         
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มาตรฐานที่  11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

          
5.00  

      

11.1 
จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

3.00  3.00  5.00  ดีเยี่ยม 

11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 2.00  2.00  5.00  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 
          

5.00  
       

5.00  
          

5.00  
ดีเยี่ยม 

      1.1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   20.00 17.93 4.00 ดีมาก 

1.2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   65.00  62.68  5.00  ดีเยี่ยม 

1.3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

  5.00  5.00  5.00  ดีเยี่ยม 

1.4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   5.00  5.00  5.00  ดีเยี่ยม 

1.5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   5.00  5.00  5.00  ดีเยี่ยม 
รวม 100  95.61  5.00  ดีเยี่ยม 

 

2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน         

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 5.00        

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 0.50  0.45 5.00  ดีเยี่ยม 

1.2 
มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

0.50  0.46 5.00  ดีเยี่ยม 

1.3 
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและป๎ญหาทาง
เพศ 

1.00  0.95 5.00  ดีเยี่ยม 

1.4 
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

1.00  0.91 5.00  ดีเยี่ยม 
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1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 1.00  0.93 5.00  ดีเยี่ยม 

1.6 
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  
นาฎศิลป์  กีฬานันทนาการตามจินตนา 

1.00  0.93 
              

5.00  
ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 5.00  4.63 5.00  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

5.00        

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2.00  1.92 5.00  ดีเยี่ยม 

2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญํูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 1.00  0.96 5.00  ดีเยี่ยม 

2.3 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 1.00  0.96 5.00  ดีเยี่ยม 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1.00  0.96 5.00  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 5.00  4.80 5.00  ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
5.00        

รักการเรียนรู้และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.1 
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 

2.00  1.74 4.00  ดีมาก 

3.2 
มีทักษะในการอ่าน ฟ๎ง พูด เขียน และตั้งคําถามเพ่ือค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

1.00  0.87 4.00  ดีมาก 

3.3 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

1.00  0.90 5.00  ดีเยี่ยม 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน 1.00  0.91 5.00  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 5.00  4.42 4.00  ดีมาก 
มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ   แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมสมเหตุ 

5.00        

4.1 
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟ๎ง และดู และสื่อสารด้วยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  

2.00  1.76 4.00  ดีมาก 

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ป๎ญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 1.00  0.90 5.00  ดีเยี่ยม 

4.3 
กําหนดเปูาหมาย  คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ป๎ญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

1.00  0.93 5.00  ดีเยี่ยม 

4.4 
มีความคิดริเริ่มสร้าง และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

1.00  0.91 5.00  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 5.00  4.50 5.00  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 5.00        
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5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 1.00  1.00 5.00  ดีเยี่ยม 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 1.00  1.00 5.00  ดีเยี่ยม 

5.3 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

2.00  1.60 4.00  ดีมาก 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 1.00  0.80 4.00  ดีมาก 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 5.00  4.40 4.00  ดีมาก 

มาตรฐานที่  6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

5.00        

6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการสําเร็จ 2.00  1.69 4.00  ดีมาก 

6.2 
ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

1.00  0.96 5.00  ดีเยี่ยม 

6.3 ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1.00  0.93 5.00  ดีเยี่ยม 

6.4 
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

1.00  0.93 5.00  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 5.00  4.51 5.00  ดีเยี่ยม 

2.2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา         

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

10.00        

7.1 
ครูมีการกําหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1.00  0.93 5.00  ดีเยี่ยม 

7.2 
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

1.00  0.94 5.00  ดีเยี่ยม 

7.3 
ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติป๎ญญา 

2.00  1.90 5.00  ดีเยี่ยม 

7.4 
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ผนวกกับการนําบริบท
และภูมิป๎ญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

1.00  0.93 5.00  ดีเยี่ยม 

7.5 
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

1.00  0.91 5.00  ดีเยี่ยม 

7.6 
ครูให้คําปรึกษาแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขป๎ญหาแก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

1.00  0.95 5.00  ดีเยี่ยม 

7.7 
ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนเองรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

1.00  0.91 5.00  ดีเยี่ยม 
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7.8 
ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

1.00  0.93 5.00  ดีเยี่ยม 

7.9 
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

1.00  0.92 5.00  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 10.00  9.32 5.00  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10.00        

8.1 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และมีความคิดริเริ่มที่เน้น
พัฒนาผู้เรียน 

1.00 1.00 5.00  ดีเยี่ยม 

8.2 
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

2.00  2.00 5.00  ดีเยี่ยม 

8.3 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

2.00  2.00 5.00  ดีเยี่ยม 

8.4 
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอํานาจ 

2.00 2.00 5.00  ดีเยี่ยม 

8.5 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

1.00 1.00 5.00  ดีเยี่ยม 

8.6 
ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

2.00 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 10.00  10.00 5.00  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

5.00     

9.1 
คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
กําหนด 

2.00  2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

9.2 
คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การดําเนินของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมาย 

       
1.00  

1.00 
              

5.00  
ดีเยี่ยม 

9.3 
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

       
2.00  

2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 5.00  5.00 5.00  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนา คุณภาพ   ผู้เรียนอย่างรอบด้าน   

     
10.00  
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10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 2.00  2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

10.2 
จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

2.00 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

10.3 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน   

1.00  1.00 5.00  ดีเยี่ยม 

10.4 
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1.00  1.00 5.00  ดีเยี่ยม 

10.5 
นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ 

2.00  2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

10.6 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผูเ้รียนทุกคน 

2.00  2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 10.00  10.00 5.00  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา   เต็มศักยภาพ 

10.00        

11.1 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน 

4.00  3.84 5.00  ดีเยี่ยม 

11.2 
จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

3.00  2.88 5.00 ดีเยี่ยม 

11.3 
จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3.00  2.86 5.00 ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 10.00  9.58 5.00  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5.00        

12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1.00  1.00 5.00  ดีเยี่ยม 

12.2 
จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1.00  1.00 5.00  ดีเยี่ยม 

12.3 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1.00  1.00 5.00  ดีเยี่ยม 
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12.4 
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

0.50  0.50 5.00  ดีเยี่ยม 

12.5 
นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.50  0.40 4.00  ดีมาก 

12.6 
จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1.00  1.00 5.00  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 5.00  4.90 5.00  ดีเยี่ยม 

2.3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้         

มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     
10.00  

      

13.1 

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5.00  5.00 5.00  ดีเยี่ยม 

13.2 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

5.00  5.00 5.00  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 10.00  10.00 5.00  ดีเยี่ยม 

2.4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา         

มาตรฐานที่  14   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

5.00        

14.1 
จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้บรรลุตาม
เปูาหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

3.00  3.00 5.00 ดีเยี่ยม 

14.2 
ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

2.00  2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 5.00  5.00 5.00  ดีเยี่ยม 

2.5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม         

มาตรฐานที่  15   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

5.00        

15.1 
จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3.00  3.00 5.00 ดีเยี่ยม 
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15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 2.00  2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ 5.00  5.00 5.00  ดีเยี่ยม 

      1.1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30.00 27.26 5.00 ดีเยี่ยม 
1.2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50.00 48.80 5.00 ดีเยี่ยม 
1.3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 10.00 5.00 ดีเยี่ยม 
1.4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 5.00 ดีเยี่ยม 
1.5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 5.00 5.00 ดีเยี่ยม 

รวม 100 96.06 5.00 ดีเยี่ยม 
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2. ผลส ารวจความพึงพอใจ ( Stakeh0lder ) 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
ปีการศึกษา  2557 

 

ข้อ รายการ ดี - ดีมาก พอใช้-ควรปรับปรุง 
1. นักเรียนได้รับข่าวสารด้านต่าง ๆ ของทางโรงเรียนจากแหล่งข้อมูล 

ต่าง ๆ  ตามสถานการณ์จากปฏิทินของโรงเรียน  รายงานประจําปี 
98.00 2.00 

2. โรงเรียนได้จัดบริการด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้กับนักเรียน  เช่น  
การตรวจสุขภาพ  การตรวจคุณภาพอาหารและน้ํา 

100.00 0 

3. การจัดหลักสูตรของโรงเรียนมีวามเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการของชุมชนและยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

100.00 0 

4. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เน้นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มี
วิจารณญาณ  และได้ลงมือปฏิบัติจริง  ตามศักยภาพของผู้เรียน  โดย
ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  การทํา
แบบฝึกหัด  การรายงาน  การจัดทําโครงงาน  เป็นต้น 

100.00 0 

5. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน  ค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลาและ
สถานที่ 

100.00 0 

6. ครูสามารถวัดและปะเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างหลากหลาย  
ต่อเนื่อง  และครอบคลุมการพัฒนาของนักเรียนในทุกด้าน 

94.00 0 

7. ในการจัดการเรียนการสอนในทุกวิชามีการปลูกฝ๎งและพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เช่น  เป็น
บุคคลเพื่อผู้อื่น ( แบ่งป๎นช่วยเหลือผู้ยากไร้ )  ความซื่อตรง  ขยันทุ่มเท  
เป็นต้น   

100.00 0 

8. โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ  ได้แก่   
ทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ  กีฬาสี  การแข่งขันทางด้านวิชาการต่าง ๆ 
และการแข่งขันอ่ืน ๆ กับหน่วยงานต่าง ๆ  

96.00 0 

9. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของโรงเรียน  โดยกระทําความดี  และบันทึกลงในสมุดประจําห้องเรียน 
 

100.00 0 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
ปีการศึกษา  2557 

 
ข้อ รายการ ดี - ดีมาก พอใช้-ควรปรับปรุง 
10. การจัดกิจกรรมเนตรนารีเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ

มีประสบการณ์เพ่ิมเติม  มีความรับผิดชอบ  มีความเป็นผู้นํา  ผู้ตามที่ดี
และมีระเบียบวินัย  เช่น  กิจกรรมเนตรนารี  การอยู่ค่ายพักแรมของ
เนตรนารี 

100.00 0 

11. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มีส่วนช่วยพัฒนาให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือ 
สังคมและผู้ด้อยโอกาส  เช่น  การเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับคนชรา  ผู้
พิการ  ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  เป็นต้น 

100.00 0 

12. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน  เช่นการเข้า
ร่วมประชุมผู้ปกครอง ( วันสานสายใยโรงเรียน – ผู้ปกครอง )  การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น   

100.00 0 

13. โรงเรียนให้บริการแนะแนวแก่นักเรียนในด้านการศึกษา 100.00 0 
14. โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความถนัด  ความสนใจของผู้เรียนหลากหลาย  

ครอบคลุมทั้งในกิจกรรมด้านวิชาการ  ดนตรี  กีฬา  งานเกษตร  งาน
ฝีมือ  ฯลฯ 

100.00 0 

15. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมสวยงาม  ร่มรื่น  สะอาด  และมีบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ 

100.00 0 

16. โรงเรียนมีการให้บริการเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  เช่น  การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  การ
ใช้โปรเจคเตอร์  VCD  CD  เป็นต้น 

94.00 0 

17. ครูมีความรู้  ความสามารถในการสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่
นักเรียน 

100.00 0 

18. ครูติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียนด้านความประพฤติและวินัยอย่าง
สม่ําเสมอ 

100.00 0 

19. โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้ปกครองและครู  เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  เช่น  การ
ประชุมผู้ปกครองประจําภาคเรียน  และคณะกรรมการร่วม  4  ฝุาย 

100.00 0 

 รวม 99.05 0 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง / ชุมชน  ต่อโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
    ปีการศึกษา  2557 

 
ข้อ รายการ ดี - ดีมาก พอใช้-ควร

ปรับปรุง 
1. ผู้ปกครองได้รับข่าวสารด้านต่าง ๆ ของทางโรงเรียนจากแหล่งข้อมูล 

ต่าง ๆ  ตามสถานการณ์จากปฏิทินของโรงเรียน  รายงานประจําปี 
99.00 0 

2. โรงเรียนได้จัดบริการด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้กับนักเรียน   
เช่น  การตรวจสุขภาพ  การตรวจคุณภาพอาหารและน้ํา 

100.00 0 

3. การจัดหลักสูตรของโรงเรียนมีวามเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพความต้องการ
ของชุมชนและยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

100.00 0 

4. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เน้นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีวิจารณญาณ  
และได้ลงมือปฏิบัติจริง  ตามศักยภาพของผู้เรียน  โดยผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  การทําแบบฝึกหัด  การรายงาน  การ
จัดทําโครงงาน  เป็นต้น 

100.00 0 

5. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน  ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ และจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลาและสถานที่ 

100.00 0 

6. ครูสามารถวัดและปะเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างหลากหลาย  
ต่อเนื่อง  และครอบคลุมการพัฒนาของนักเรียนในทุกด้าน 

100.00 0 

7. ในการจัดการเรียนการสอนในทุกวิชามีการปลูกฝ๎งและพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เช่น  เป็นบุคคลเพื่อ
ผู้อื่น ( แบ่งป๎นช่วยเหลือผู้ยากไร้ )  ความซื่อตรง  ขยันทุ่มเท  เป็นต้น   

100.00 0 

8. โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ  ได้แก่  ทัศนศึกษา
เชิงบูรณาการ  กีฬาสี  การแข่งขันทางด้านวิชาการต่าง ๆ และการแข่งขันอ่ืน ๆ 
กับหน่วยงานต่าง ๆ  

100.00 0 

9. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
โรงเรียน  โดยกระทําความดี  และบันทึกลงในสมุดประจําห้องเรียน 
 

100.00 0 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง / ชุมชน  ต่อโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
    ปีการศึกษา  2557 

ข้อ รายการ ดี - ดีมาก ควรปรับปรุง-พอใช้ 
10. การจัดกิจกรรมเนตรนารีเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ

มีประสบการณ์เพ่ิมเติม  มีความรับผิดชอบ  มีความเป็นผู้นํา  ผู้ตามที่ดี
และมีระเบียบวินัย  เช่น  กิจกรรมเนตรนารี  การอยู่ค่ายพักแรมของ
เนตรนาร ี

100.00 0 

11. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์มีส่วนช่วยพัฒนาให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือ 
สังคมและผู้ด้อยโอกาส  เช่น  การเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับคนชรา  ผู้
พิการ  ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  เป็นต้น 

100.00 0 

12. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน  เช่นการเข้า
ร่วมประชุมผู้ปกครอง ( วันสานสายใยโรงเรียน – ผู้ปกครอง )  การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น   

100.00 0 

13. โรงเรียนให้บริการแนะแนวแก่นักเรียนในด้านการศึกษา 100.00 0 
14. โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความถนัด  ความสนใจของผู้เรียนหลากหลาย  

ครอบคลุมทัง้ในกิจกรรมด้านวิชาการ  ดนตรี  กีฬา  งานเกษตร  งาน
ฝีมือ  ฯลฯ 

100.00 0 

15. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมสวยงาม  ร่มรื่น  สะอาด  และมีบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ 

100.00 0 

16. โรงเรียนมีการให้บริการเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  เช่น  การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  การ
ใช้โปรเจคเตอร์  VCD  CD  เป็นต้น 

100.00 0 

17. ครูมีความรู้  ความสามารถในการสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่
นักเรียน 

100.00 0 

18. ครูติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียนด้านความประพฤติและวินัยอย่าง
สม่ําเสมอ 

100.00 0 

19. โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้ปกครองและครู  เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  เช่น  การ
ประชุมผู้ปกครองประจําภาคเรียน  และคณะกรรมการร่วม  4  ฝุาย 

90.00 0 

 รวม 99.42 0 
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3. งานตามเปูาหมาย  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
 
 
 

 

ตารางวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 
มิติด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  :  ยุทธศาสตร์ข้อที่  1.  ส่งเสรมิและพัฒนาใหผู้้เรยีนมีความรักชาติ      ศาสนา   พระมหากษัตริย ์      
และสถาบัน มีคุณธรรมจริยธรรม    ระเบียบวินัย      ความเป็นประชาธิปไตย    และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น 
เปูาหมาย ข้อที ่1. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม  ระเบียบ  วินัย   ความเป็น
ประชาธิปไตย 
และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น    
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝุายกิจการนักเรยีน         ผู้รับผิดชอบร่วม :  - 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระดับความส าเร็จ 
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
2.  เพื่ อ ให้นัก เรียนมี คุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  
 
 
4 .  เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยนมี ค วา ม เป็ น
ประชาธิปไตย 
 
 
 

1. ผู้เรียนที่มีความ 
รักชาติ    ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
2 .  ผู้ เ รี ย น ที่ มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
3. ร้อยละของผู้ เรียนที่มี
ระเบียบวินัย 
 
 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วน
ร่ วมในกิ จกรรมต่ า งๆ ที่
ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม เ ป็ น
ประชาธิปไตย 
 

86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 
 
 
 
 
 
 

86 
 
 
 

86 
 
 
 
 

88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 
 
 
 
 
 
 

88 
 
 
 

88 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา 
  ลูกเสือแห่งชาติ  (ขั้นพื้นฐาน)                       
- กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาต ิ
- กิจกรรมถวายราชสดุดี ร. 6 (ขั้นพื้นฐาน)                       
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
โครงการกีฬา-กรีฑาสี  
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 (ขั้นพื้นฐาน)                       
โครงการงานสัมพันธ์ชุมชน 
 - กิจกรรมร่วมกับชุมชนในวันสําคัญ 
  และโอกาสต่างๆ    
 - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
 - กิจกรรมแบ่งป๎นความรู้สู่ชุมชน  
   (ขั้นพื้นฐาน ) 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
นักเรียน                      
- กิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัย 
  นักเรียน 
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน       
- กิจกรรมประกาศเกียรติคุณ                                                                                                                              
- กิจกรรรมจริยธรรมนําชวีิต 
- กิจกรรรมประชุมผู้ปกครอง 
  

งานกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานสัมพันธ์ชุมชน 
 
 
 
 
 
งานรักษาระเบียบ
วินัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เปูาประสงค์ (G0als ) โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2556- 2558 
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มิติด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  :  ยุทธศาสตร์ข้อที่  1.  ส่งเสรมิและพัฒนาใหผู้้เรยีนมีความรักชาติ      ศาสนา   พระมหากษัตริย ์      
และสถาบัน มีคุณธรรมจริยธรรม    ระเบียบวินัย      ความเป็นประชาธิปไตย    และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น 
เปูาหมาย ข้อที ่1. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม  ระเบียบ  วินัย   ความเป็นประชาธิปไตย 
และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น    
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝุายกิจการนักเรยีน         ผู้รับผิดชอบร่วม :  - 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระดับความส าเร็จ 
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

5. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคล
เพื่อผู้อื่น 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ส่ วนร่ วม ในกิ จกรรม
ต่างๆ ที่ส่งเสริมการเป็น
บุคคลเพื่อผู้อื่น 

86 88 90 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
นักเรียน                      
- กิจกรรมสร้างเสริมระเบยีบวินัย 
  นักเรียน 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย(ข้ันพ้ืนฐาน)                       
- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรยีน(ข้ันพ้ืนฐาน)                       
- กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของ 
  สภานักเรยีน 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
(ข้ันพ้ืนฐาน)                       
โครงการน้ าใจเจ้าฟูาสู่บ้านพัก 
คนชราและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน            
- กิจกรรมน้ําใจเจา้ฟูาสูไ่ตรสภาวะคาม  
- กิจกรรมน้ําใจเจา้ฟูาสู่บ้านวัยทอง 
  นิเวศน ์  
- กิจกรรมน้ําใจเจา้ฟูาสู่น้อง 
  บ้านมิตราทร 
- กิจกรรมเยีย่มผู้ตกอยู่ในภาวะยากลําบาก 
 

งานรักษา
ระเบียบวินยั 
 
 
งานรักษา
ระเบียบวินยั 
 
 
 
 
งานสัมพันธ ์
ชุมชน 
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มิติด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : ยุทธศาสตร์ข้อที่  2.  ส่งเสรมิและพัฒนาใหผู้้เรยีนอนุรักษ์และสืบสานศลิปวัฒนธรรม  ประเพณี
ไทยและชาติพันธุ์ท้องถิ่น 
เปูาหมาย ข้อที่ 2.. ผู้เรียนมีจติสํานึกและมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์และสบืสานศลิปวัฒนธรรม  ประเพณีไทยและชาติพันธุ์ท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายกิจการนกัเรียน                 ผู้รับผิดชอบร่วม :  
วิชาการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ      
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การสืบสานศลิปวัฒนธรรม  
ประเพณีไทยและชาติพันธุ์
ท้องถิ่น 
 

ผู้เรยีนที่ มีส่วนร่วมในการ
สืบสาน    ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีไทยและชาติพันธุ์
ท้องถิ่น 

86 88 90 โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและ
กลุ่มชาติพันธุ์    
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ ์
มารยาทไทย  
 

งานกิจกรรม 
 
งานรักษาระเบยีบ
วินัย 
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มิติด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรู้และทกัษะตลอดจนความสามารถใน
กระบวนการคดิ ทักษะชีวิตที่จําเปน็ตามหลักสูตร  
เปูาประสงค์ ข้อที่ 3. ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ  ตลอดจนความสามารถในกระบวนการคิด  ทักษะชีวิต  ที่จําเป็นตามหลักสตูร  
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายวิชาการ        ผู้รับผิดชอบร่วม :  - 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ      
แต่ละปกีารศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ม ี
ความรู้ ทกัษะความสามารถใน
กระบวนการคิด ทกัษะชีวิตที่จําเป็น
ตามหลักสูตร 
 

- ร้อยละของผูเ้รียนมีทกัษะการ
สื่อสาร ความสามารถใน
กระบวนการคิด ทกัษะชีวิตที่
จําเป็นตามหลักสูตร 
 

80 82 84 1.งานทัศนศึกษา 
2.งานส่งเสริมทักษะ 
   การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์(ขั้นพื้นฐาน)                       
- กิจกรรมวันวชิาการก้าวไกลสูอ่าเซียน 
- กิจกรรมสืบฮีตสานฮอย 
3.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
   การเรียน 8 กลุ่มสาระ (ขั้นพืน้ฐาน)                       
-กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธิ์(O-NET) 
 วิชา ภาษาไทย 
-กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธิ์(O-NET)วิชาสังคมฯ 
-กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธิ์(O-NET) 
 วิชา ภาษาต่างประเทศ 
-กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธิ์(O-NET) 
 วิชาคณิตศาสตร ์
-กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธิ์(O-NET) 
 วิชาวทิยาศาสตร ์
-กจิกรรมยกระดับผลสมัฤทธิ์(O-NET)วิชาสุขฯ 
-กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธิ์(O-NET)วิชาศิลปะ 
-กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธิ์(O-NET) 
 วิชาการงานอาชีพฯ 
4.โครงการบูรณาการทักษะวิชาการ 
 กิจกรรม8 กลุ่มสาระ(ขั้นพืน้ฐาน)                       
- กิจกรรม English Talk 
- กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร ์
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ิ
- กิจกรรมวันสนุทรภู ่
- กิจกรรมคณติคิดสนกุ 
- กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
- กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพและความ 
  เป็นเลิศทางกีฬา 
- กิจกรรมส่งเสรมิศักยภาพทางด้านศิลปะ  
  ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
- กิจกรรมส่งเสรมิศักยภาพทักษะชวีิตวิชา 
  กอท. 
4.โครงการพัฒนาห้องสมุด 
- กิจกรรมประชาสัมพนัธ ์
- กิจกรรมหอ้งสมุดเคลื่อนที ่
- กิจกรรมบันทกึรกัการอา่น 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
- กิจกรรมส่งเสรมิการใช้สารานกุรม 

ฝุายวิชาการ 
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มิติด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน : ยุทธศาสตร์ข้อท่ี  4. ส่งเสริมและพัฒนาใหเ้ด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม 

และสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย (ปฐมวัย) 

เปูาประสงค์ ข้อที่ 4. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติป๎ญญาให้เหมาะสมตามวัย(ปฐมวัย) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายวิชาการ(งานวิชาการอนุบาล)      ผู้รับผิดชอบร่วม:  - 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ      
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

1. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดา้น
ร่างกายที่เหมาะสมตามวยั 

1. ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัย 

85 87 89 1.โครงการอาหารกลางวัน 
   ปลอดสารพิษ 
  - กิจกรรมอาหารนี้ฝีมือหนู 
  - กิจกรรมหนูน้อยแข็งแรง 

ฝุายวิชาการ
(งานวิชาการ
อนุบาล) 

2. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดา้น
อารมณ/์จิตใจ ท่ีเหมาะสมตามวัย 

1. ร้อยละเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ/์จิตใจ ท่ีเหมาะสม 
ตามวัย 
 

85 87 89 1.โครงการกีฬา – กรีฑาสี 
  - กิจกรรมจิตรกรน้อย 
 

ฝุายวิชาการ
(งานวิชาการ
อนุบาล) 

3. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคม    
ที่เหมาะสมตามวัย 

1. ร้อยละเด็กมีพัฒนาการด้าน  
สังคมที่เหมาะสมตามวัย 

85 87 89 1.โครงการทัศนศึกษา 
  - กิจกรรมหนูน้อย 
     นักส ารวจ 
 

ฝุายวิชาการ
(งานวิชาการ
อนุบาล) 

4. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดา้น
สติป๎ญญาที่เหมาะสมตามวัย 

1. ร้อยละเด็กมีพัฒนาการด้าน  
สติป๎ญญาที่เหมาะสมตามวัย 

85 87 89 1.โครงการประเมิน 
    พัฒนาการ 
  - กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน 
  - กิจกรรมเด็กดีรักภาษา 
   
 

ฝุายวิชาการ
(งานวิชาการ
อนุบาล) 
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มิติด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน : ยุทธศาสตร์ข้อท่ี  5.  ส่งเสริมและพัฒนาใหเ้ด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมเกิดการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลายและความพร้อมศึกษาต่อในขัน้ต่อไป     

เปูาหมาย ข้อที่ 5. เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลายและความพร้อมศึกษาต่อใน

ขั้นต่อไป     

ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายวิชาการ(งานวิชาการอนุบาล)      ผู้รับผิดชอบร่วม:  - 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ      
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

1. เพื่อให้เด็กมีการคดิเชิง
สร้างสรรค ์

1. ร้อยละของเด็กท่ีมีการคิดเชิง
สร้างสรรค ์

85 87 89 1.โครงการกีฬา – กรีฑาสี 
  - กิจกรรมจิตรกรน้อย 
  - กิจกรรมหนูน้อย 
     นักส ารวจ 
  - กิจกรรมหนูน้อยแข็งแรง 
 

ฝุายวิชาการ
(งานวิชาการ
อนุบาล) 

2. เพื่อใหเ้ด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก 

1. ร้อยละเด็กที่มีความ กล้าคิด 
กล้าแสดงออก 

85 87 89 1.โครงการประเมิน 
   พัฒนาการ 
  - กิจกรรมหนูน้อย 
     นักส ารวจ 
  - กิจกรรมเด็กดีรักภาษา 

ฝุายวิชาการ
(งานวิชาการ
อนุบาล) 

 
 
มิติด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน:ยุทธศาสตร์ข้อที่  6. ผู้เรียนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาระยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข  
เปูาหมาย ข้อที่ 6. ผู้เรียนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาระยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต อย่างมีความสุข  

 
 
 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ      
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข 

1. ร้อยละของผู้เรียนนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างมีความสุข 

80 85 90 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 
- กิจกรรมปลูกข้าวตาม 
  รอยพ่อฯ 
- กิจกรรม กลุม่เรยีนรู้และฝึก
ประสบการณ์ชีวิต 
- กิจกรรม โครงงานสวน
เกษตร (พี่สอนน้อง) 
- กิจกรรมแบ่งป๎นและพัฒนา
ฐานการเรยีนรู้ฯ 

ฝุายทรัพยากร 
เพื่อการเรยีน
การสอน 
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มิติด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  : ยุทธศาสตร์ขอ้ที ่7 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนใหม้ีสุขนิสัยตามเกณฑ์กรมอนามัย 
เปูาประสงค์ ข้อที ่7. ผู้เรียนมสีุขนิสัยและสุขภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ             
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมสีุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
2. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมคีวามรูด้า้น
สุขภาพ มสีุขนิสัยในการดูแลตนเอง 
3. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ของกรมอนามยั และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพล
ศึกษา 

- ผู้เรียนมสีุขภาพกายและ 
สุขภาพจิตที่ดี 
- ผู้เรียนมคีวามรูด้้าน
สุขภาพ   มีสุขนิสัยในการ
ดูแลตนเอง 
- ผู้เรียนมีน้าํหนัก ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ของกรมอนามยั  
และมสีมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา 

84 86 88 1.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมอย.น้อยรักสุขภาพ 
- กิจกรรมกําจดัลูกน้ํายุงลาย 
- กิจกรรมฟ๎นไม่ผุและยิม้สวย 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
  นักเรียนและเฝูาระวัง 
  ภาวะการเจริญเติบโต 
  นักเรียน 
- กิจกรรมบริการักษาพยาบาล   
  ในโรงเรียน 
- กิจกรรมผมสะอาดปราศ 
  จากเหา 
- กิจกรรมอาหารว่าง 
  อ่อนหวาน  (ข้ันพ้ืนฐาน) 
- กิจกรรมบริการวัคซีน 
  ปูองกันโรค 
- กิจกรรมรณรงคล์้างส้วม 
  ประกวดส้วมสุขสันต ์
  (ข้ันพ้ืนฐาน) 
- กิจกรรมเสียงตามสาย 
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสาร 
  เรื่องสุขภาพ  (ข้ันพ้ืนฐาน) 
2.โครงการอาหารกลางวัน 
  ปลอดสารพิษ 
 

งานบริการ
สวัสดภิาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 151 

มิติด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน : ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามเอกลักษณข์องโรงเรียน 

เปูาหมาย ข้อที่ 8. ผู้เรียนปฏิบัตตินตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายบริหารจดัการ       ผู้รับผิดชอบร่วม:  ฝุายกิจการนกัเรียน,ทุก
ฝุาย 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ      
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

ผู้เรียนปฏิบัติตาม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 

ร้อยละของผู้เรียน 
ทีป่ฏิบัติตนตามเอกลักษณ์โรงเรียน 
เจ้าฟูาอุบลรัตน์ที่ว่า 
“โรงเรียนคือบ้าน” 
 

90 92 94 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียน 
- กิจกรรมเสริมสร้าง 
  ระเบียบวินัย 
 - กิจกรรมรักษาระเบียบ 
   วินัย 
 - กิจกรรมประกาศ 
   เกียรติคุณ 
 - กิจกรรมปฐมนิเทศ 
   นักเรียน 
 - กิจกรรมจริยธรรม 
   นําชีวิต 
 
 

ฝุายบรหิาร
จัดการ 
ฝุายกิจการ
นักเรียน 
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มิติด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน : ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 9.  ส่งเสริมและพัฒนาใหผู้้เรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียน  

เปูาหมาย ข้อที่ 9.  ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายบริหารจัดการ    ผู้รับผิดชอบร่วม:  ฝุายกิจการนักเรียน,ทุกฝุาย 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ      
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

เพ่ือให้ผู้เรียน มีอัตลักษณ์
ที่ชัดเจน ในด้านวินัยเด่น 
เก่งการงาน บูรณาการ
ชีวิตด้วยรักและรับใช้ ใน
วิถีท่ีพอเพียง 
 

ร้อยละของผู้เรียน 
ทีป่ฏิบัติตนตาม 
อัตลักษณ์ของนักเรียน
โรงเรียนเจ้าฟูาอุบล-
รัตน์ที่ว่าวินัยเด่น  
เก่งการงาน บูรณาการ
ชีวิตด้วยรักและรับใช้
ในวิถีท่ีพอเพียงที่
ชัดเจน 
 

90 92 94 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 
 - กิจกรรมเสริมสร้างระเบยีบวินัย 
 - กิจกรรมรักษาระเบยีบวินัย 
 - กิจกรรมประกาศเกียรติคณุ 
 - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
 - กิจกรรมจรยิธรรมนําชีวิต 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
-  กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรยีน 
   (ข้ันพ้ืนฐาน) 
-  กิจกรรมพัฒนาความเขม้แข็งของ  
   สภานักเรียน (ข้ันพ้ืนฐาน) 
โครงการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น 
-  กิจกรรมชมรมตามความถนัดและ 
   ความสนใจ (ข้ันพ้ืนฐาน) 
-  กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
   (ข้ันพ้ืนฐาน) 
-  กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรม 
   กลุ่มชาติพันธ์ุ 
โครงการงานสัมพันธ์ 
-  กิจกรรมน้ําใจเจ้าฟูาสู่บ้านไตร 
   สภาวคาม 
-  กิจกรรมน้ําใจเจ้าฟูาสู่บ้านวัยทอง 
   นิเวศน ์
-  กิจกรรมน้ําใจเจ้าฟูาสู่น้องบ้าน 
   มิตราทร (ข้ันพ้ืนฐาน) 
-  กิจกรรมเยีย่มผูต้กอยู่ในภาวะ 
   ยากลําบากทุกประเภท 
 

ฝุายบรหิาร
จัดการ 
ฝุายกิจการ
นักเรียน 
ทุกฝุาย 
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มิติด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : ยุทธศาสตร์ข้อที ่10. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรกระบวนการเรยีนรู้และ
กิจกรรมการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นความสามารถตามความถนดัตามศักยภาพ 
เปูาประสงค ์ข้อที่ 10. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนโดยเน้นผูเ้รยีนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายวิชาการ       ผู้รับผิดชอบร่วม:  - 
 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ      
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ทุกฝุาย 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
กระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผูเ้รียนเป็น
สําคัญ 
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
กระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ทุกฝุาย 

80 82 84 1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
2. โครงการทัศนศึกษา 
3. โครงการยกระดับ 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   (ข้ันพ้ืนฐาน) 
4. งานส่งเสริมการคิด 
    วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
    (ข้ันพ้ืนฐาน) 
5. งานพัฒนาห้องสมุด 
6. โครงการพัฒนาเด็กพิเศษ 
    (ข้ันพ้ืนฐาน) 
7. โครงการบูรณาการทักษะ 
   วิชาการ กิจกรรม 8 กลุ่ม 
   สาระ (ข้ันพ้ืนฐาน) 
8. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
    ส าหรับผู้เรียนที่มีความ 
    ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
    (ข้ันพ้ืนฐาน) 

ฝุายวิชาการ 
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มิติด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : ยุทธศาสตร์ข้อที่ 11. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนา   ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนให้สูงขึ้น 
เปูาประสงค์  ข้อที่ 11.    โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนายกระดับ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนใหสู้งขึ้น 
ผู้รับผิดชอบหลัก :   ฝุายวิชาการ       ผู้รับผิดชอบร่วม : ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

1. เพื่อพฒันาผู้เรียนให้มี
ทักษะความรู้ ระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
8 กลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า 
2.60  
 

1  ร้อยละของผู้เรียนมี
การพัฒนาทักษะความรู ้
ความรู้ ระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  
8 กลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า
2.60  
 

80 82 84 1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
    การเรียน    (ข้ันพ้ืนฐาน) 
3. งานวัดผลประเมินผล     (ข้ันพ้ืนฐาน) 
- กิจกรรมสอบ NT  , O - Net   
- กิจกรรมสอบวดัและประเมินผลระดับโรงเรยีน 
- กิจกรรมสอบวดัและประเมินผลระดับเขต 
- กิจกรรมสอบวดัและประเมินผลระดับประเทศ 
4.โครงการพัฒนาหลักสูตรส าหรับผู้เรียน 
   ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ      
   (ข้ันพ้ืนฐาน) 
5.โครงการแข่งขันทักษะส าหรับผู้เรียน 
   ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
    (ข้ันพ้ืนฐาน) 

ฝุายวิชาการ 
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มิติด้านกระบวนการเรียนการสอน :ยุทธศาสตร์ข้อที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจติตารมณ์
ของนักบุญเปาโล 
เปูาประสงค์  ข้อที ่12. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล   
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายบุคลากร                   ผู้รับผิดชอบร่วม :  - 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระดับความส าเร็จ
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

1. เพื่อให้บุคลากรมีคณุธรรม  
จริยธรรมและปฏิบตัิตนตาม 
จิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูมีคุณธรรม  
จริยธรรมและปฏิบตัิตน 
ตามจิตตารมณ์ของ 
นักบุญเปาโล 
 
 
 
 

86 88 90 1.งานอบรมฟื้นฟูจิตใจ   
- กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจ  
- กิจกรรมอบรมจริยธรรมหน้าเสาธง                   
- บันทึกการอบรมจรยิธรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมการสอนคําสอน 
-กิจกรรมศลีศักดิส์ิทธ์ิ 
- กิจกรรมเตรียมรับเสดจ็พระคริสตเจ้า 
-กิจกรรมฉลองการกลับใจนักบญุเปาโล 
-กิจกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล 
2.งานประเมินผลการท างาน 
  บุคลากร 
- กิจกรรมบํารุงขวัญและกําลังใจใน 

การทํางาน     
3.งานวิจัยเพ่ือพัฒนา  
- กิจกรรมส่งเสรมิครูทําวิจยัในช้ันเรียน 
  เพื่อพัฒนาผู้เรียน  
- สมุดลงเวลาการทํางาน   
4.งานผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน 
- กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน  
5.งานพัฒนาครูตามมาตรฐาน 
   วิชาชีพและจิตตารมณ์ของน.เปาโล 
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม 
  บุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวชิาชีพ 
6.งานเติมรักเพ่ิมความเข้าใจ 
   - กิจกรรมวันครอบครัว 

งานอภิบาล
และแพร่ธรรม 
 
 
 
 
 
งานพัฒนา 
บุคลากร 
 
 
 
งานพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 
งานพัฒนา 
บุคลากร 
 
งานบํารุงรักษา 
บุคลากร 

2. เพื่อใหบุ้คลากรมีความรัก 
ความเสยีสละ และมีความ
เมตตา กรุณาต่อศิษย์และผู้
ต้องการความช่วยเหลือ 

1. ครูมีความรัก ความ
เสียสละ และมีความเมตตา 
กรุณาต่อศิษย์และผูต้้องการ
ความช่วยเหลือ 

86 88 90 1.งานรักยกก าลังสองมอบให้ศิษย์  
- กิจกรรมรักยกก าลังสองมอบให้ศิษย์ 

งานพัฒนา
บุคลากร 
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3. เพื่อสรรหาบคุลากรที่มี
คุณวุฒิตรงตามสายงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.  ครูผู้สอนทุกคนมีวุฒิ
การศึกษาระดับปรญิญาตรี  
มีความรู้ ความสามารถ 
ตามความต้องการของ 
สายงาน 

86 88 90 1.งานการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
- กิจกรรมสรรหาบุคลากร 
- สํารวจความถนดัของคร/ูบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

งานสรรหา 
บุคลากร 

2.   คณะผู้บรหิาร  ทุกคน
ได้รับการพัฒนาอบรม / 
สัมมนา อย่างน้อย 20  
ช่ัวโมง ต่อป ี

86 88 90 1.งานพัฒนาบุคลากร  
- กิจกรรมการอบรม / สัมมนา 
-พิธีการเกี่ยวกับบุคคล / วัน 
  สําคัญต่างๆ 

งานพัฒนา 
บุคลากร 
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มิติด้านกระบวนการเรียนการสอน  : ยุทธศาสตร์ข้อที ่12 ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรมคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ 
ของนักบุญเปาโล   
เปูาประสงค์  ข้อที ่12. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล   
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายบุคลากร                   ผู้รับผิดชอบร่วม :  ฝุายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระดับความส าเร็จ
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

3. เพื่อสรรหาบคุลากรที่มี
คุณวุฒิตรงตามสายงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

3. ครูผู้สอนทุกคนได้รบัการ
พัฒนาอบรม / สมัมนา อย่าง
น้อย 20 ช่ัวโมง / ปี และมี
ความมุ่งมั่นในการแสวงหา
ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ  เพื่อ
พัฒนาโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 

86 88 90 1.งานพัฒนาบุคลากร  
- กิจกรรมการอบรม / สัมมนา  
2.งานพัฒนาครูตามมาตรฐาน  
  วิชาชีพ และจิตตารมณ์ของ 
  นกับุญเปาโล  
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสรมิ 
  บุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวชิาชีพ 
3.งานนิเทศการสอนภายใน 

งานพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 
 

4. ครูผู้สอนทุกคนมผีลงาน /  
ช้ินงาน / นวัตกรรม / วิจัยใน 
ช้ันเรียนอย่างน้อย1 เรื่อง / ป ี
 

86 88 90 1.งานวิจัยเพ่ือพัฒนา 
- กิจกรรมส่งเสรมิครูทําวิจยัใน 
  ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรยีน  
- บันทึกการอบรม / สมัมนา   
- แฟูมสะสมผลงาน  
2.งานผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน 
-กิจกรรมสื่อการเรียนการสอน 

งานพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 
งานการเรียน
การสอน 

4. บุคลากรมีกําลังใจในการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

 

1. บุคลากรมีกําลังใจใน 
การทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
 

86 88 90 1.งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
 -กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป ี 
- กิจกรรมสวสัดิการกู้ยืมเงิน 
- ชุดทํางานแบบฟอร์มของโรงเรียน 
- อาหารกลางวันทุกวันท่ีมีการทํางาน 
- โบนัสประจําปี / เงินเดือนเดือนที่ 13 , 
  ขั้นความดีความชอบ  
   
 

งาน
บํารุงรักษา
บุคลากร 
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มิติด้านการบริหารจัดการ : ยุทธศาสตร์ข้อที่ 13. ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรยีนมีระบบการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ  ให้มีมาตรฐาน
การศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
เปูาหมาย ข้อที ่13. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ให้มีมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  
และพัฒนาระบบการประกันคณุภาพ  ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบหลกั :  ฝุายบริหารจัดการ ,ฝุายมาตรฐานคณุภาพ   ผู้รับผิดชอบร่วม :  ฝาุยวิชาการ, ฝาุยกจิการนักเรียน, ฝุายบคุลากร, ฝุาย
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ      
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

1. เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ในแต่ละฝุายเป็นไปตาม
นโยบายและมคีวามเข้าใจ
ตรงกันในการปฏิบัติงาน 
2.เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
แผนงานท่ีชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติงานตามระยะเวลา
ที่กําหนด สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เปูาหมาย และ
ยุทธศาสตร์ของโรงเรยีน 

-  แผนปฏิบตัิงานมีโครงสร้างการ
บริหารงานและกําหนดความ
รับผิดชอบตามฝุายที่ชัดเจนทุกฝุาย 
-  บุคลากรทุกคนมีปฏิทินการ
ปฏิบัติงานและปฏิบตัิงานได ้
ตามแผนงานของแตล่ะฝุาย 
-  คณะกรรมการสถานศึกษา มีความ
เห็นชอบตามแผนพัฒนาโรงเรียน 
-  ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  
และชุมชน  มีความพึงพอใจ 
ในการดําเนินงาน 

90 92 94 งานนโยบายและแผน 
 1. กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบตัิงาน 
 2. กิจกรรมจัดทําปฏิทินการปฏิบัตงิาน 
 3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ 
     บริหารสถานศึกษา 
 4. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ 
     ของผู้เกี่ยวข้อง 

งานนโยบาย 
และแผน 

1. เพื่อให้การจัดเก็บ
เอกสารดําเนินไปด้วย
ความเรยีบร้อยถูกต้อง  
และมีหลักฐานครบถ้วน 
2.เพื่อการปฏิบัติงานเกดิ
ความคล่องตัว  มีระบบที่
ดีและประสิทธิภาพ 
3. เพื่ออํานวยความ
สะดวกผู้ที่มาตดิต่อด้าน
เอกสารข้อมลู 

- มีข้อมูลเป็นป๎จจุบันและ 
มีประสิทธิภาพ  บริการงานให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องตามกําหนดเวลา 
 
 

90 92 94 งานสารบรรณ 
 

งานสารบรรณ 

1.เพื่อจัดเก็บเอกสารให้
งานเป็นระบบ  และข้อมูล
เป็นป๎จจุบันมรีะเบยีบ
แบบแผน 
2.เพื่อให้บริการผู้ทีม่า
ติดต่อเกดิความประทับใจ
ด้านเอกสารข้อมูล สะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง 

- งานเอกสารเป็นป๎จจบุันมีระบบ  
ระเบียบ ถูกต้อง และตรวจสอบได ้
- ผู้ที่มาติดต่อไดร้ับความสะดวก  
รวดเร็ว  และตรงเวลา 
 
 

90 92 94 งานทะเบียน 
 

งานทะเบียน 
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1. เพื่อรับนักเรียนที่มีอายุ
ถึงเกณฑ์ตามระเบียบของ
โรงเรียน เข้าเรยีน
ประจําปีการศึกษาใหม ่
(ปีการศึกษา2556-2558) 
 

1.ผู้มาตดิต่องานรับสมัครนักเรยีนมี
ความพึงพอใจท่ีได้รับข้อมลู
ข่าวสารชัดเจน 
2.มีนักเรียนสมัครตามระเบียบที่
กําหนด เพื่อสอบคัดเลือกเป็นไป
ตามเปูาหมาย 

90 92 94 งานการรับสมัครนักเรียน งานธุรการ 

 
 
ด้านการบริหารจัดการ : ยุทธศาสตร์ข้อที่ 13. ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ให้มีมาตรฐาน
การศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
เปูาหมาย ข้อที ่13. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ให้มีมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  
และพัฒนาระบบการประกันคณุภาพ  ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบหลกั :  ฝุายบริหารจัดการ ,ฝุายมาตรฐานคณุภาพ   ผู้รับผิดชอบร่วม :  ฝาุยวิชาการ, ฝาุยกจิการนักเรียน, ฝุายบคุลากร, ฝุาย
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ      
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

1.เพื่อจัดซื้อวัสด-ุ                
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อความ
ต้องการของบุคลากร
หน่วยงานในโรงเรียน 
2.เพื่อจัดทําทะเบียนรับ
วัสด-ุอุปกรณ์ให้ถูกต้อง
เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการ
บริการ 

  - วัสด-ุอุปกรณ์มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการ 
ของบุคลากรและหน่วยงานใน
โรงเรียน 
 - ทะเบียนวัสด-ุอุปกรณ์ถูกต้อง
เป็นหมวดหมู ่

 

90 92 94 งานวัสดุดุ – อุปกรณ์ 
 1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ –  
    อุปกรณ์  
 2. กิจกรรมจัดทําทะเบียน 
     วัสดุ – อุปกรณ์ 
 

งานธุรการ 

1. เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียน 
ให้มีประสิทธิภาพภายใต้
กรอบระเบยีบตาม 
กฎหมาย 

- โรงเรียนมรีะบบการตรวจสอบ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

82 84 86 1.โครงการงานตรวจ
ติดตามประเมินภายใน
โรงเรียน 
-กิจกรรมตรวจตดิตาม
คุณภาพภายใน 
การประเมินตนเอง 
การจัดทํารายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

งานตรวจติดตาม
ประเมินภายใน
โรงเรียน 
 
 
 

2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
สาระสนเทศใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนมีข้อมลูสระสนเทศและ
การประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ
และชัดเจน 
- ผู้ปกครองร้อยละ 80 รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรยีนและมี
สัมพันธภาพที่ดีกับโรงเรยีน 

82 84 86 1.โครงการงานสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ ์

งานสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ ์
 
 
 



 160 

มิติด้านการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ข้อที่ 14   :  จัดอาคาร สถานท่ี  อุปกรณ์ เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อ 
ต่อการจัดกระบวนการเรยีนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัย   
เปูาประสงค์ ข้อที่ 14  : สถานศกึษาจัดอาคาร สถานท่ี  อุปกรณ ์ เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม  และบรรยากาศที่เอื้อต่อการจดั 
กระบวนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัย     
ผู้รับผิดชอบหลัก        : ฝุายทรพัยากรเพื่อการเรียนการสอน  ผู้รับผิดชอบร่วม  :   - 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

1.อาคาร สถานที่ อุปกรณ์  
และ สิ่งแวดล้อม 
บรรยากาศเอื้อต่อการจดั
กระบวนการเรียนรู้               
อย่างเพียงพอ 

1.  ร้อยละของนักเรียน 
สามารถ ร่วมกันบํารุงรักษา 
อาคารเรยีน และรักษาสา 
ธารณสมบัติของโรงเรียนให ้
อยู่ในสภาพท่ีสะอาด 
เรียบร้อย  
 
 
 
 
  
 
 
 
  

80 85 90 1.งานบ ารุงรักษาและพัฒนา            
อาคารสถานที่  

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

- ตรวจสอบสภาพงานอาคารสถานท่ี 

- ดูแลและปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี 
-  การกํากับติดตาม ควบคุม               

การดําเนินการซ่อมแซมและ
รายงานผล  

-   กิจกรรมรักษาความสะอาด 
-   กิจกรรม Young cleaner project 
2.  งานส่งเสริมทรัพยากรเพื่อการ 
    เรียนรู้  

- การจัดผังควบคุมรักษาความ
ปลอดภัยตําแหน่งการใช้อาคาร 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้อง
ประกอบ และสถานท่ี 

- การบันทึกสถิติการใช้อาคาร
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ               
ห้องประกอบ และสถานท่ี            

- การจัดทําแผนบอร์ดกิจกรรม                
ตลอดปีการศึกษา 

- กิจกรรมการใช้อาคารสถานท่ี 
3. งานรักษาความปลอดภัย 
-กิจกรรมจราจรโรงเรยีน 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะการปูองกัน 
และ เฝูาระวัง / ลดป๎ญหาอัคคีภัย 
พร้อมรับสถานการณ์จากธรรมชาติ 

ฝุายทรัพยากร 
เพื่อการเรยีน
การสอน 
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2. โรงเรียนมบีรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น  และ 
ตระหนักถึงความสําคญั 
ของ ภาวะโลกร้อนและร่วม 
แรงร่วมใจในการที่จะ 
ปูองกันและแก้ไขป๎ญหา 
 

80 85 90 1. งานสร้างบรรยากาศ และ           
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วย
เกษตรธรรมชาติ 
 -  การเกษตรชีวภาพ 
-  การแยกขยะและกําจัดขยะ            

เพื่อลดมลพิษ 
- การผลิตสารชีวภาพ 
-  การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ํา 
- กิจกรรม การแข่งขัน “การจัดสวน

ถาดแบบชื้น” 

ฝุายทรัพยากร 
เพื่อการเรยีน
การสอน 
 
 
 
 
 

 

 
 
มิติด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 14   :   ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยี  
สิ่งแวดล้อม        และบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและความปลอดภยั 
เปูาประสงค์ ข้อที่ 14  : โรงเรียนจัดอาคาร สถานท่ี อุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัด 
กระบวนการเรียนรู้   อย่างเพียงพอ และความปลอดภยั  
ผู้รับผิดชอบหลัก        : ฝุายทรพัยากรเพื่อการเรียนการสอน  ผู้รับผิดชอบร่วม  :   - 
 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

1.อาคาร สถานที่ อุปกรณ์  
และ สิ่งแวดล้อม 
บรรยากาศเอื้อต่อการจดั
กระบวนการเรียนรู้               
อย่างเพียงพอ 

3.  การจัดพัสดุ -  ครุภัณฑ ์
เพียงพอ แก่ความต้องการ 
ของบุคลากรครู ในโรงเรียน 
และบุคลากรสามารถจัดเก็บ 
พัสดุ – ครุภณัฑ์ ให้เป็น 
ระบบอยู่ในสภาพที่ใช้งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

80 85 90 1.งานบ ารุงรักษาและพัฒนา            
อาคารสถานที่  

โครงการจัดหาและบ ารุงรักษา            
พัสดุ - ครุภัณฑ์    

-  การลงทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์ 
-  การจัดทําทะเบียนและซ่อมแซมพัสดุ 

– ครุภัณฑ์อย่างมีระบบ       ตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธกิาร 

-  การดําเนินการซ่อมแซม และรายงาน
ผลวัสดุอุปกรณ์                    
ภายในโรงเรียน 

 

ฝุายทรัพยากร 
เพื่อการเรยีน
การสอน 
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 4.  มีการผลติสื่อ  วีซีดี /  
ดีวีดี / วีดีโอและสิ่งพิมพ์ 
เพียงพอต่อการเรยีน 
การสอน    

80 85 90 1.  งานส่งเสริมทรัพยากรเพื่อการ 
    เรียนรู้  

- การผลิตสื่อ / สิ่งพิมพ์ สื่อทรัพยากร
เพื่อการเรียนการสอนตาม             
อาคารและสถานท่ี 

- การบริการยืม - คืนอุปกรณ์สื่อ
ห้องปฏิบัติการ ห้องประกอบ    
การเรียนการสอน 

- การบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์สื่อทาง
การศึกษา 

- การจัดทําทําเนียบส่ือทรัพยากร       
ทางการศึกษา 

- กิจกรรมสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

- กิจกรรมหน่ึงห้องเรียนหน่ึงชนเผ่า/ 
หน่ึงห้องเรียนหน่ึงประเทศอาเซียน 

 

ฝุายทรัพยากร 
เพื่อการเรยีน
การสอน 
 
 
 
 
 

 

 
 
มิติด้านการพัฒนาชุมชนแหล่งการเรียนรู ้ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 15   :  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้โรงเรียนมีความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  
องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศกึษา  
เปูาประสงค์ ข้อที่ 15  : โรงเรียนร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนา  
ผู้รับผิดชอบหลัก        : ฝุายกิจการนักเรียน                                          ผู้รับผิดชอบร่วม  :   ฝุายวิชาการ,ฝุายบริหารจดัการ 
 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ
แต่ละปีการศึกษา งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2556 2557 2558 

1.เพื่อให้ชุมชนได้ร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 

ชุมชนร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน  

80 82 84 1.โครงการงานสัมพันธช์ุมชน 
2.โครงการน้ าใจเจ้าฟูาฯสู่บ้านพัก 
   คนชราและผู้ด้อยโอกาสใน 
   ชุมชน 

งานสัมพันธ์
ชุมชน 
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2.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
  ในการพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียน 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 

80 82 84 1.โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
   ล้านนาและกลุม่ชาติพันธุ ์
2.กิจกรรมชมรม 
3.กิจกรรมโครงงานสืบสานความรู้ 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.กิจกรรมแหล่งการเรียนรู ้
5.กิจกรรมประชมุผู้ปกครอง 
 
 
 

งานกิจกรรม 
 
งานการเรียน
การสอน 
 
 
ฝุายบรหิารฯ 
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4.   สรุปผลการด าเนินงานตามเปูาหมาย   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
เปูาหมาย ข้อที ่1. ผู้เรยีนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม  ระเบียบ  วินัย   ความเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นบุคคลเพื่อผูอ้ื่น    
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝุายกิจการนักเรยีน         ผู้รับผิดชอบร่วม :  - 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่บรร 
ลุ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
3. เพื่อให้ผู้ เรียนมีระเบียบ
วินัย  
 
 
 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็น
ประชาธิปไตย 
 
 
 

1. ผู้เรียนท่ีมคีวาม 
รักชาติ    ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ และ
สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
2. ผู้ เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ระเบียบวินัย 
 
 
 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ส่ วนร่ วม ในกิ จกรรม
ต่างๆ ที่ส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย 
 

88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 
 
 
 
 
 
 

88 
 
 
 
 

88 

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ
- กิจกรรมถวายราชสดุดี ร. 6 (ข้ันพ้ืนฐาน)                       
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
โครงการกีฬา-กรีฑาสี  
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 (ข้ันพ้ืนฐาน)                       
 
 
โครงการงานสัมพันธ์ชุมชน 
 - กิจกรรมร่วมกับชุมชนในวันสําคัญ 
  และโอกาสต่างๆ    
 - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
 - กิจกรรมแบ่งป๎นความรูสู้่ชุมชน  
   (ข้ันพ้ืนฐาน  
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
นักเรียน                      
- กิจกรรมสร้างเสริมระเบยีบวินัย 
  นักเรียน 
 
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน       
- กิจกรรมประกาศเกียรติคณุ                                                                                                                              
- กิจกรรรมจริยธรรมนําชีวิต 
- กิจกรรรมประชุมผู้ปกครอง 
  

96.00 
96.50 
93.25 
93.67 
94.00 
94.20 
93.50 
 
 
 
92.00 
95.00 
 
89.80 
93.00 
 
 
93.67 
 
92.67 
 
 
92.67 
93.67 
93.67 
92.67 
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เปูาหมาย ข้อที ่1. ผู้เรยีนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม  ระเบียบ  วินัย   ความเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นบุคคลเพื่อผูอ้ื่น   (ต่อ) 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝุายกิจการนักเรยีน         ผู้รับผิดชอบร่วม :  - 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่บรร 
ลุ 

5. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคล
เพื่อผู้อื่น 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ส่ วนร่ วม ในกิ จกรรม
ต่างๆ ที่ส่งเสริมการเป็น
บุคคลเพื่อผู้อื่น 

88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
นักเรียน                      
- กิจกรรมสร้างเสริมระเบยีบวินัย 
  นักเรียน 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย(ข้ันพ้ืนฐาน)                       
- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรยีน(ข้ันพ้ืนฐาน)                       
- กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของ 
  สภานักเรยีน 
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
  (ข้ันพ้ืนฐาน)                       
โครงการน้ าใจเจ้าฟูาสู่บ้านพัก 
คนชราและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน            
- กิจกรรมน้ําใจเจา้ฟูาสูไ่ตรสภาวะคาม  
- กิจกรรมน้ําใจเจา้ฟูาสู่บ้านวัยทอง 
  นิเวศน ์  
- กิจกรรมน้ําใจเจา้ฟูาสู่น้อง 
  บ้านมิตราทร 
- กิจกรรมเยีย่มผู้ตกอยู่ในภาวะยากลําบาก 
 

93.67 
 
92.67 
 
93.33 
92.67 
93.00 
 
93.00 
 
92.30 
 
92.60 
93.60 
 
92.00 
 
91.30 
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เปูาหมาย ข้อที่ 2.. ผู้เรยีนมีจติสํานึกและมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์และสบืสานศลิปวัฒนธรรม  ประเพณีไทยและชาติพันธุ์ท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายกิจการนกัเรียน                 ผู้รับผิดชอบร่วม :  
วิชาการ 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่บรร 
ลุ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมใน
การสืบสานศลิปวัฒนธรรม  
ประเพณีไทยและชาติพันธุ์
ท้องถิ่น 
 

1. ผู้เรียนที่ มสี่วนร่วม
ในการสืบสาน    
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีไทยและชาติ
พันธุ์ท้องถิ่น 

88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและ
กลุ่มชาติพันธุ์    
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ ์
มารยาทไทย  
 

98.50 
 
94.00 
 
 

 
 
 

 

 
 
เปูาประสงค์ ข้อที่ 3 . ผู้เรียนให้มคีวามรู้และทักษะ  ตลอดจนความสามารถในกระบวนการคิด  ทักษะชีวิต  ท่ีจําเป็นตามหลักสูตร  
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายวิชาการ        ผู้รับผิดชอบร่วม :  - 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่บรร 
ลุ 
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1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ม ี
ความรู้ ทักษะความสามารถ
ในกระบวนการคดิ ทักษะ
ชีวิตที่จําเป็นตามหลักสูตร 
 

1.ร้อยละของผูเ้รียนมี
ทักษะการสื่อสาร 
ความสามารถใน
กระบวนการคดิ ทักษะ
ชีวิตที่จําเป็นตาม
หลักสตูร 
 

82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.งานทัศนศึกษา 
2.งานส่งเสริมทักษะ 
   การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์(ขั้นพื้นฐาน)                       

- กิจกรรมวันวิชาการทักษะแห่งอนาคตใหม ่
- กิจกรรมสบืฮีตสานฮอย 
3.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
   การเรียน 8 กลุ่มสาระ (ขั้นพื้นฐาน)                       

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET) 
 วิชา ภาษาไทย 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET)วชิาสังคมฯ 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET) 
 วิชา ภาษาต่างประเทศ 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET) 
 วิชาคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET) 
 วิชาวิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET)วชิาสุขฯ 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET)วชิาศิลปะ 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET) 
 วิชาการงานอาชีพฯ 

4.โครงการบูรณาการทักษะวิชาการ 
 กิจกรรม8 กลุ่มสาระ(ขั้นพื้นฐาน)                       

- กิจกรรม English Talk 
- กิจกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ิ
- กิจกรรมวันสุนทรภู ่
- กิจกรรมคณิตคิดสนุก 
- กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
  พระเจา้อยูห่ัวฯ 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความ 
  เป็นเลิศทางกีฬา 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ  
  ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทกัษะชวีิตวชิา  กอท. 

5.โครงการพัฒนาห้องสมุด 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ ์
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที ่
- กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
- กิจกรรมสปัดาห์ห้องสมุด 
- กิจกรรมส่งเสรมิการใช้สารานุกรม 
6.งานวัด – ประเมินผล  
- กิจกรรมเด็กดีตดิดาว 
7.โครงการจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วม  
8.กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษ 

94.20 
 
94.20 
94.20 
 
88.50 
 
82.25 
 
86.90 
89.20 
95.00 
 
89.60 
 

97.20 
89.60 
86.40 
 

89.22 
 

97.33 
87.25 
97.60 
97.60 
86.00 
91.17 
 
96.50 
 
90.17 
 
93.25 

89.10 
94.50 
83.00 
93.00 
85.00 
90.00 
88.28 
96.40 
94.20 
83.10 
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เปูาประสงค์ ข้อที่ 4. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติป๎ญญาให้เหมาะสมตามวัย(ปฐมวัย) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายวิชาการ(งานวิชาการอนุบาล)      ผู้รับผิดชอบร่วม:  - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑท์ี่
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่บรร 
ลุ 

1. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายที่เหมาะสม 
ตามวัย 

1. ร้อยละของเด็กมี
พัฒนาการด้านรา่งกาย
ที่เหมาะสมตามวัย 87 

 

1.โครงการอาหารกลางวัน 
   ปลอดสารพิษ 
  - กิจกรรมอาหารนีฝ้ีมือหน ู
  - กิจกรรมหนูน้อยแข็งแรง 
2.โครงการเด็กดีมีวินัย 
 

 
88.67 
92.30 

92.30 

 
 
 
 
 

 

 

2. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์/จิตใจ  
ที่เหมาะสมตามวัย 

1. ร้อยละเด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ/์
จิตใจ ท่ีเหมาะสม 
ตามวัย 
 

87 
 

1.โครงการกีฬา – กรีฑาสี 
  - กิจกรรมจติรกรน้อย 
 

89.54 
 

 
 

 

3. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม ที่เหมาะสมตามวัย 

1. ร้อยละเด็กมี
พัฒนาการด้าน  
สังคมที่เหมาะสมตามวัย 

87 
 

1.โครงการทัศนศึกษา 
  - กิจกรรมหนูน้อยนักสํารวจ 
 

90.48 
 

 
 

 

4. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสตปิ๎ญญาที่เหมาะสม
ตามวัย 

1. ร้อยละเด็กมี
พัฒนาการด้าน  
สติป๎ญญาที่เหมาะสม
ตามวัย 

 

1.โครงการเสริมหลักสูตร 
2.โครงการประเมินพัฒนาการ 
  - กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน 
 

89.02 
91.40 
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เปูาหมาย ข้อที่ 5. เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมเกิดการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลายและความพร้อมศึกษาต่อใน

ขั้นต่อไป     

ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายวิชาการ(งานวิชาการอนุบาล)      ผู้รับผิดชอบร่วม:  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่บรร 
ลุ 

1. เพื่อใหเ้ด็กมีการคดิเชิง
สร้างสรรค ์

1. ร้อยละของเด็กท่ีมี
การคิดเชิงสร้างสรรค ์

87 
 

1.โครงการกีฬา – กรีฑาสี 
  - กิจกรรมจิตรกรน้อย 
  - กิจกรรมหนูน้อยนักส ารวจ 
   
 

 
89.54 
90.48 

 
 

 
 

 
 

2. เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก 

1. ร้อยละเด็กที่มีความ 
กล้าคิด กลา้แสดงออก 

87 
 

1.โครงการประเมินพัฒนาการ 
  - กิจกรรมหนูน้อยนักส ารวจ 
  2. โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

 
90.48 
95.95 
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เปูาหมาย ข้อที่ 6 . ผู้เรียนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาระยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต อย่างมีความสุข  
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายกิจการนกัเรียน           ผู้รับผิดชอบร่วม :  ฝุายวชิาการ,/ฝุายทรัพยากรเพื่อการเรยีนการสอน 

 
เปูาประสงค์ ข้อที ่7. ผู้เรียนมสีุขนิสัยและสุขภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝุายบรหิารจดัการ  งานบริการสวัสดภิาพ   ผู้รับผิดชอบร่วม  :  ทุกฝุาย 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่บรร 
ลุ 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมี
ความสุข 

1. ร้อยละของผู้เรียนนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมี
ความสุข 

85 
 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 
- กิจกรรมปลูกข้าวตามรอยพ่อฯ 
- กิจกรรม กลุม่เรยีนรู้และฝึกระสบการณ ์
  ชีวิต 
- กิจกรรม โครงงานสวนเกษตร (พ่ีสอนน้อง) 
- กิจกรรมแบ่งป๎นและพัฒนาฐานการเรยีนรู ้
 

 
 
 

90.67 
87.00 

 
 

86.50 
91.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่บรร 
ลุ 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนม ี
   สุขภาพกายและสุขภาพ 
   จิตที่ดี 
2. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนม ี
    ความรู้ด้านสุขภาพ  
    มีสุขนิสัยในการดูแล 
    ตนเอง 
3. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนม ี
   น้ําหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ ์
   ของกรมอนามัย และม ี
   สมรรถภาพทางกายตาม 
   เกณฑ์ของกรมพลศึกษา 

- ผู้เรียนมสีุขภาพกาย 
  และสุขภาพจิตที่ดี 
- ผู้เรียนมคีวามรูด้้าน 
  สุขภาพ  มีสุขนิสยัใน 
  การดูแลตนเอง 
- ผู้เรียนมีน้าํหนัก  
  ส่วนสูง   ตามเกณฑ ์
  ของกรมอนามัย  
  และมีสมรรถภาพทาง 
  กาย    ตามเกณฑ์ของ 
  กรมพลศึกษา 

86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมอย.น้อยรักสุขภาพ 
- กิจกรรมกําจดัลูกน้ํายุงลาย 
- กิจกรรมฟ๎นไม่ผุและยิม้สวย 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรยีนและ 
  เฝูาระวังภาวการณ์เจริญเติบโต 
  นักเรียน 
- กิจกรรมบริการกษาพยาบาล 
  ในโรงเรียน 
- กิจกรรมผมสะอาดปราศจากเหา 
- กิจกรรมอาหารว่างอ่อนหวาน   
  (ข้ันพ้ืนฐาน) 
- กิจกรรมบริการวัคซีนปูองกันโรค 
- กิจกรรมรณรงคล์้างส้วมประกวดส้วม 
  สุขสันต์(ข้ันพ้ืนฐาน) 
- กิจกรรมเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ 
  ข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพ  (ข้ันพ้ืนฐาน) 
2.โครงการอาหารกลางวัน 
  ปลอดสารพิษ 
 

91.54 
91.20 
96.00 
92.50 
88.33 
 
 
94.00 
 
88.33 
90.00 
 
90.00 
95.00 
 
90.00 
 
90.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

88.92 
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เปูาหมาย ข้อที่ 8. ผู้เรียนปฏิบัตตินตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายบริหารจดัการ     ผู้รับผิดชอบร่วม:  ฝุายกิจการนักเรียน,ทุกฝุาย 

 
เปูาหมาย ข้อที่ 9.  ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายบริหารจัดการ    ผู้รับผิดชอบร่วม:  ฝุายกิจการนักเรียน,ทุกฝุาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่บรร 
ลุ 

1.ผู้เรียนปฏิบัติตาม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

1.ร้อยละของผู้เรียน 
ทีป่ฏิบัติตนตาม
เอกลักษณ์โรงเรียน 
เจ้าฟูาอุบลรัตน์ที่ว่า 
“โรงเรียนคือบ้าน”  

92 
 
 
 
 

1.โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ 
 
2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  นักเรียน 
 

99.25 
 
 

93.67 
 

 
 
 
 

 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่บรร 
ลุ 

1.เพ่ือให้ผู้เรียน  
มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน  
ในด้านวินัยเด่น  
เก่งการงาน บูรณาการ
ชีวิตด้วยรักและรับใช้  
ในวิถีท่ีพอเพียง 
 

1.ร้อยละของผู้เรียน 
ทีป่ฏิบัติตนตาม 
อัตลักษณ์ของ
นักเรียนโรงเรียน 
เจ้าฟูาอุบลรัตน์ที่ว่า
วินัยเด่น  
เก่งการงาน  
บูรณาการชีวิต 
ด้วยรักและรับใช้ 
ในวิถีท่ีพอเพียง 
ที่ชัดเจน 
 

92 
 
 
 
 

1.โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน 
2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 
3.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
4.โครงการงานสัมพันธช์ุมชน 
 

95.75 
93.67 
93.33 
92.00 
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เปูาประสงค ์ข้อที่ 10 . สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนโดยเน้นผูเ้รยีนให้มีความสามารถเตม็ตามศักยภาพ 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายวิชาการ       ผู้รับผิดชอบร่วม:  - 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่บรร 
ลุ 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีคณุภาพ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของทุกฝุาย 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ 
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

1. ร้อยละของผู้เรียน
มีทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง   
มีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการ
ของทุกฝุาย 

82 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
2. โครงการทัศนศึกษา 
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(ข้ันพ้ืนฐาน) 
4. งานส่งเสริมการคิด  วิเคราะห์ สังเคราะห์     
(ข้ันพ้ืนฐาน) 
5. งานพัฒนาห้องสมุด 
6. โครงการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
   (ข้ันพ้ืนฐาน) 
7. โครงการบูรณาการทักษะวิชาการ  
   กิจกรรม 8 กลุ่มสาระ (ข้ันพ้ืนฐาน) 
8. โครงการพัฒนาหลักสูตรส าหรับผู้เรียน 
    ที่มคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษ(ขั้นพื้นฐาน) 

    - คัดกรองผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
9. โครงการงานประสิทธิผล 
    - สรุปผลการแข่งขัน 
    - กิจกรรมแข่งขันทักษะระดับตําบล 
    - กิจกรรมแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่ฯ 
    - กิจกรรมแข่งขันทักษะระดับภาค 

91.53 
94.20 
89.50 
 
94.20 
 
89.10 
84.20 
 
89.22 
 
83.30 
 
 
82.30 
88.25 
94.00 
91.20 
91.00 
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เปูาประสงค์  ข้อที่ 11.    โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนายกระดับ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนใหสู้งขึ้น 
ผู้รับผิดชอบหลัก :   ฝุายวิชาการ           ผู้รับผิดชอบร่วม : ทรัพยากรเพื่อการเรียนการ
สอน 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่บรร 
ลุ 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะความรู้ ระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
8 กลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า 
2.60 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมี
การพัฒนาทักษะความรู ้
ความรู้ ระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระ ไม่น้อยกว่า 
 2.60 
 
 

82 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
    การเรียน    (ข้ันพ้ืนฐาน) 
3. งานวัดผลประเมินผล     (ข้ันพ้ืนฐาน) 
- กิจกรรมสอบ NT  , O - Net   
- กิจกรรมสอบวดัและประเมินผลระดับ 
  โรงเรียน 
- กิจกรรมสอบวดัและประเมินผลระดับเขต 
4.โครงการพัฒนาหลักสูตรส าหรับผู้เรียน 
   ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ      
   (ข้ันพ้ืนฐาน) 
5.โครงการแข่งขันทักษะส าหรับผู้เรียน 
   ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ขั้นนฐาน) 
6.โครงการเสริมวิชาการ(เสาร์-อาทิตย์) 

95.30 
89.50 
 
88.28 
85.04 
84.66 
 
86.85 
83.30 
 
 
82.90 
 
84.20 
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เปูาประสงค์  ข้อที ่12. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล   
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายบุคลากร                   ผู้รับผิดชอบร่วม :  - 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่บรร 
ลุ 

1. เพื่อให้บุคลากรมีคณุธรรม  
จริยธรรมและปฏิบตัิตนตาม 
จิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูมีคุณธรรม  
จริยธรรมและปฏิบตัิตน 
ตามจิตตารมณ์ของ 
นักบุญเปาโล 
 
 
 
 

88 
 
 
 
 

1.งานอบรมฟื้นฟูจิตใจ   
- กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจ  
- กิจกรรมอบรมจริยธรรมหน้าเสาธง                   
- บันทึกการอบรมจรยิธรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมการสอนคําสอน 
- กิจกรรมศลีศักดิส์ิทธ์ิ 
- กิจกรรมเตรียมรับเสดจ็พระคริสตเจ้า 
- กิจกรรมฉลองการกลับใจนักบญุเปาโล 
- กิจกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล 
- กิจกรรมจริยธรรมนําชีวิต(ปฐมวยั) 
2.งานประเมินผลการท างานบุคลากร 
- งานเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ 
- กิจกรรมสวสัดิการกู้ยืม 
3.งานวิจัยเพ่ือพัฒนา  
- กิจกรรมส่งเสรมิครูทําวิจยัในช้ันเรียน 
  เพื่อพัฒนาผู้เรียน  
- สมุดลงเวลาการทํางาน   
4.งานผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน 
- กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน  
5.งานพัฒนาครูตามมาตรฐาน 
   วิชาชีพและจิตตารมณ์ของน.เปาโล 
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม 
  บุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวชิาชีพ 
6.งานเติมรักเพ่ิมความเข้าใจ 
   - กิจกรรมวันครอบครัว 

 
94.70 
90.40 
 
89.60 
91.60 
91.30 
91.30 
 
90.30 
90.30 
92.50 
94.00 
89.50 
 
 
 
89.80 
 
90.70 
 
 
 
92.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. เพื่อให้บุคลากรมีความรัก 
ความเสยีสละ และมีความ
เมตตา กรุณาต่อศิษย์และผู้
ต้องการความช่วยเหลือ 

1. ครูมีความรัก ความ
เสียสละ และมีความ
เมตตา กรุณาต่อศิษย์
และผูต้้องการความ
ช่วยเหลือ 

88 1.งานรักยกก าลังสองมอบให้ศิษย์  
- กิจกรรมรักยกก าลังสองมอบให้ศิษย์ 

92.50 
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3. เพื่อสรรหาบคุลากรที่มี
คุณวุฒิตรงตามสายงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.  ครูผู้สอนทุกคนมีวุฒิ
การศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี  มีความรู้ 
ความสามารถ ตาม
ความต้องการของ 
สายงาน 

88 1.งานการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
- กิจกรรมสรรหาบุคลากร 
- สํารวจความถนัดของคร/ูบุคลากร 
  ทางการศึกษา 

93.00 
 

 
 

 

 2.   คณะผู้บรหิาร   
ทุกคนได้รับการพัฒนา
อบรม / สมัมนา อย่าง
น้อย 20  ช่ัวโมง ต่อปี 

 1.งานพัฒนาบุคลากร  
- กิจกรรมการอบรม / สัมมนา 
- นิเทศการสอนภายใน 

89.50 
 
93.50 
 

 
 
 
 

 

 
เปูาหมาย ข้อที ่13. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ให้มีมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  
และพัฒนาระบบการประกันคณุภาพ  ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบหลกั :  ฝุายบริหารจัดการ ,ฝุายมาตรฐานคณุภาพ   ผู้รับผิดชอบร่วม :  ฝาุยวิชาการ, ฝาุยกจิการนักเรียน, ฝุายบคุลากร, ฝุาย
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่บรร 
ลุ 

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานใน 
แต่ละฝุายเป็นไปตามนโยบาย
และมคีวามเข้าใจตรงกนัในการ
ปฏิบัติงาน 
2.เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
แผนงานท่ีชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติงานตามระยะเวลา 
ที่กําหนด สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาหมาย 
และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

-  แผนปฏิบตัิงานม ี
   โครงสร้างการ 
   บริหารงานและ 
   กําหนดความ 
   รับผิดชอบตามฝุาย 
   ที่ชัดเจนทุกฝุาย 
-  บุคลากรทุกคนม ี
   ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
   และปฏิบัติงานได ้
   ตามแผนงานของแต่ 
   ละฝุาย 
-  คณะกรรมการ 
   สถานศึกษา มีความ 
  เห็นชอบตามแผนพัฒนา 
    โรงเรียน 
-  ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
   ผู้ปกครอง  และ 
   ชุมชนมีความพึงพอใจ 
   ในการดําเนินงาน 

92 งานนโยบายและแผน 
 1. กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบตัิงาน 
 2. กิจกรรมจัดทําปฏิทินการปฏิบัตงิาน 
 3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ 
     บริหารสถานศึกษา 
 4. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ 
     ของผู้เกี่ยวข้อง 

98.75  
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1. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง  และมีหลักฐาน
ครบถ้วน 
2.เพื่อการปฏิบัติงานเกดิ
ความคล่องตัว  มีระบบที่ดี
และประสิทธิภาพ 
3. เพื่ออํานวยความสะดวกผู้
ที่มาติดต่อด้านเอกสารข้อมลู 

- มีข้อมูลเป็นป๎จจุบัน 
  และมีประสิทธิภาพ 
  บริการงานให้กับ 
  ผู้เกี่ยวข้องตาม 
  กําหนดเวลา 
 
 

92 งานสารบรรณ 
 

99.20  
 

 

1.เพื่อจัดเก็บเอกสารให้งาน
เป็นระบบ  และข้อมูลเป็น
ป๎จจุบันมีระเบียบแบบแผน 
2.เพื่อให้บริการผู้ทีม่าติดต่อ
เกิดความประทับใจด้าน
เอกสารข้อมูล สะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้อง 

- งานเอกสารเป็น 
  ป๎จจุบันมีระบบ   
  ระเบียบ ถูกต้อง และ 
  ตรวจสอบได ้
- ผู้ที่มาติดต่อไดร้ับ 
  ความสะดวก  รวดเร็ว  
 และตรงเวลา 
 
 

92 งานทะเบียน 99.75  
 

 

 
เปูาหมาย ข้อที ่13. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ให้มีมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  
และพัฒนาระบบการประกันคณุภาพ  ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบหลกั :  ฝุายบริหารจัดการ ,ฝุายมาตรฐานคณุภาพ   ผู้รับผิดชอบร่วม :  ฝาุยวิชาการ, ฝาุยกจิการนักเรียน, ฝุายบคุลากร, ฝุาย
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ บรรลุ 
ไม่บรร 

ลุ 

1. เพื่อรับนักเรียนที่มีอาย ุ
ถึงเกณฑ์ตามระเบียบของโรงเรียน 
เข้าเรียนประจําปีการศึกษาใหม ่

1.ผู้มาตดิต่องานรับสมัครนักเรยีนมี
ความพึงพอใจท่ีได้รับข้อมลูข่าวสาร
ชัดเจน 
2.มีนักเรียนสมัครตามระเบียบที่
กําหนด เพื่อสอบคัดเลือกเป็นไปตาม
เปูาหมาย 

92 งานการรับสมัครนักเรียน 99.40  
 

 

1.เพื่อจัดซื้อวัสด-ุอุปกรณ์ที่มรีะสทิธิ
ภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของบุคลากรหน่วยงานในโรงเรียน 
2.เพื่อจัดทําทะเบียนรับวัสด-ุ
อุปกรณ์ให้ถูกต้องเป็นหมวดหมู่ง่าย
ต่อการบริการ 

- วัสด-ุอุปกรณ์มี ประสิทธิภาพ 
  และเพียงพอต่อความต้องการ 
  ของบุคลากรและหน่วยงานใน 
  โรงเรียน 
- ทะเบียนวัสดุ-อุปกรณ์ 
  ถูกต้องเป็นหมวดหมู่ 

92 งานวัสดุดุ – อุปกรณ์ 
 1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ –  
    อุปกรณ์  
 2. กิจกรรมจัดทําทะเบียน   
    วัสดุ – อุปกรณ ์

 

92.00  
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1.เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึง
ความสําคัญของการชําระค่าส่วน
ต่ า ง ใ น ส่ ว น ที่ ผู้ ป ก ค ร อ ง ต้ อ ง
รับผิดชอบและเอื้อประโยชน์ในการ
ติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 
2.เพื่อโรงเรียนได้รับงบประมาณ
ตามกําหนดเวลา 
3.เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของ
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

1.ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการและชําระค่าธรรมเนียมเรียน
ตรงตามกําหนด 
2. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณตาม
กํ า ห น ด อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร
ดําเนินงานของทุกฝุาย  
3.ข้อมูลระบบการเงินมีความถูกต้อง
ชัดเจนมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็น
ระบบและตรวจสอบได้  

92 งานการเงินและบัญช ี 99.20  
 

 

1. เพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
ให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
ระเบียบตาม กฎหมาย 

- โรงเรียนมรีะบบการตรวจสอบ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

84 1.โครงการงานตรวจ
ติดตามประเมินภายใน
โรงเรียน 
- กิจกรรมตรวจตดิตาม
คุณภาพภายใน  การ
ประเมินตนเอง 
- การจัดทํารายงานการ
พัฒนาคุณภาพ  การศึกษา 

90.27  
 

 

2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสาระ
สนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนมีข้อมลูสระสนเทศและการ
ประชาสมัพันธ์อย่างเป็นระบบและ
ชัดเจน 
- ผู้ปกครองร้อยละ 80รับทราบขอ้มูล
ข่าวสารของโรงเรียนและมี
สัมพันธภาพที่ดีกับโรงเรยีน 

84 1.โครงการงานสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ ์

91.17  
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เปูาประสงค์ ข้อที่ 14  : สถานศึกษาจัดอาคาร สถานท่ี  อุปกรณ ์ เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม  และบรรยากาศที่เอื้อต่อการจดั 
กระบวนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัย     
ผู้รับผิดชอบหลัก        : ฝุายทรพัยากรเพื่อการเรียนการสอน  ผู้รับผิดชอบร่วม  :   - 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่บรร 
ลุ 

1.อาคาร สถานที่ อุปกรณ์  
และ สิ่งแวดล้อม 
บรรยากาศเอื้อต่อการจดั
กระบวนการเรียนรู้               
อย่างเพียงพอ 

 

1.ร้อยละของนักเรยีน 
  สามารถ ร่วมกัน 
  บํารุงรักษาอาคาร 
  เรียน และรักษา 
  สาธารณสมบตัิของ 
  โรงเรียนให้อยู่ในสภาพ 
  ที่สะอาด เรียบร้อย  
 
 
 
  

85 1.งานบ ารุงรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่  
  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- กิจกรรมรักษาความสะอาด 
- กิจกรรม Young cleaner project 
2. งานส่งเสริมทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้  

- กิจกรรมการใช้อาคารสถานท่ี 
3. งานรักษาความปลอดภัย 

-กิจกรรมจราจรโรงเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะการปูองกัน และ  
 เฝูาระวัง / ลดปญ๎หาอัคคภีัย พรอ้มรับ 
 สถานการณ์จากธรรมชาต ิ

89.25 
91.17 
87.33 
91.17 
88.50 
87.00 
86.34 
91.00 
85.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. โรงเรียนมบีรรยากาศ 
   สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น  

และตระหนักถึง
ความสําคญัของ 
ภาวะโลกร้อนและ
ร่วมแรงร่วมใจในการ
ที่จะปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหา 

 

85 1. งานสร้างบรรยากาศ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตร 
  ธรรมชาติ 
-  การเกษตรชีวภาพ 
-  การแยกขยะและกําจัดขยะเพื่อลดมลพิษ 
-  การผลิตสารชีวภาพ 
-  การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ํา 
-  กิจกรรม การแข่งขัน “การจัดสวนถาด

แบบช้ืน” 

88.73 
 
88.53 
 
86.00 
90.67 
87.75 
90.00 
88.50 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

3. การจัดพัสดุ -  
ครุภณัฑ ์เพียงพอ แก่
ความต้องการของ
บุคลากรครู ใน
โรงเรียน และ
บุคลากรสามารถ
จัดเก็บพัสดุ – 
ครุภณัฑ์ ให้เป็น 

   ระบบอยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

85 1.งานบ ารุงรักษาและพัฒนาอาคารสถานที ่ 
  โครงการจัดหาและบ ารุงรักษา            

พัสดุ - ครุภัณฑ์    
 

89.25 
99.33 
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เปูาประสงค์ ข้อที่ 14  : สถานศึกษาจัดอาคาร สถานท่ี  อุปกรณ ์ เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม  และบรรยากาศที่เอื้อต่อการจดั 
กระบวนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัย     
ผู้รับผิดชอบหลัก        : ฝุายทรพัยากรเพื่อการเรียนการสอน  ผู้รับผิดชอบร่วม  :   - 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่บรร 
ลุ 

1.อาคาร สถานที่ อุปกรณ์  
และ สิ่งแวดล้อม 
บรรยากาศเอื้อต่อการจดั
กระบวนการเรียนรู้               
อย่างเพียงพอ 

4. มีการผลิตสื่อ  วีซีดี /  
ดีวีดี / วีดีโอและสิ่งพิมพ์ 
เพียงพอต่อการเรยีน 
การสอน    

85 1. งานส่งเสริมทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้  

- กิจกรรมสื่อเพื่อการศึกษา 

- กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งชนเผ่า/ 
หนึ่งห้องเรียนหนึ่งประเทศอาเซียน 

 

87.42 
86.75 
88.50 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
เปูาประสงค์ ข้อที่ 15  : โรงเรียนร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนา  
ผู้รับผิดชอบหลัก        : ฝุายกิจการนักเรียน                                          ผู้รับผิดชอบร่วม  :   ฝุายวิชาการ,ฝุายบริหารจดัการ 

 

 
 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่บรร 
ลุ 

1.เพื่อให้ชุมชนได้ร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 

1. ชุมชนร่วมกิจกรรม 
    ของโรงเรียน  

82 
 
 
 
 

1.โครงการงานสัมพันธช์ุมชน 
2.โครงการน้ าใจเจ้าฟูาฯสู่บ้านพัก 
   คนชราและผู้ด้อยโอกาสใน 
   ชุมชน 

92.00 
92.30 
 

 
 

 

 

2.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
  ในการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียน 

2. ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
    การพัฒนาการศึกษา 
    ของโรงเรียน 

82 1.โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
   ล้านนาและกลุม่ชาติพันธุ ์
2.กิจกรรมชมรม 
3.กิจกรรมโครงงานสืบสานความรู้ 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.กิจกรรมแหล่งการเรียนรู ้
5.กิจกรรมประชมุผู้ปกครอง 
 
 
 

98.50 
 
100.00 

 
 

 
92.67 
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คณะผู้จัดท า 
1.  ที่ปรึกษาการจัดท าสารสนเทศ 

1. เซอร์โรซา   สุนันทา ตั้งธรรมากร อธิการิณี 
2. เซอร์แทแรส บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ ผู้จัดการ - ผู้อํานวยการ 

2.     คณะกรรมการจัดท าสารสนเทศ 
1. นางสาวศิริญญา ศิวะศิลป์ประศาสน์ ประธานกรรมการ                             
2. นางพรนภัส นุชวณิชกุล กรรมการ 
3. นางลักขณาวดี กันตรี กรรมการ 
4. นางสุทธิพร เก่งกล้า กรรมการ 
5. นางพนิดา เพียรโคตร กรรมการ 
6. นางสาวณิชาภา เบี้ยวบรรจง กรรมการ 
7. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์ กรรมการ 
8. นางสาววิลาวัลย ์ ปราศรัย กรรมการ                                      
9. นางสาวสุภารัตน์ พิจคํา กรรมการ                                      
10. นางสาวเบญจภรณ์ เทพา กรรมการ                                     
11. นางสาวทัศยา สิงห์รี กรรมการ                                      
12. นางสาวปณิสรา คําปวง กรรมการ                                      
13. นางสาวปิยะมาศ มะโนรา กรรมการ                                      
14. นางสาวภรณ์ทิพย์ เหล่ากาแฝง กรรมการ                                      
16. นายยุทธศักดิ์ แซ่ลี กรรมการ                                      
16. นางสาวพรพักตร์ อินคง กรรมการ                                      
17. นางสาวอนงค์ หล้าแก้ว กรรมการ                                     
18. นางเสาวณีย ์ เมืองซื่อ กรรมการ                                     
19. นางสาวธัญลักษณ์ สมฤทธิ์ กรรมการ 
20. นางสาวณัฐฏ์ชา ปุาเกรียงไกร กรรมการ                          
21. นายศตวรรษ ดาวจร กรรมการ                          
22. นางสาวอนุสรา ยศแสน กรรมการ                          
23. นางสาวพัชรินทร์ ปิคนวล กรรมการ 
24. นางสาวธนพร ดวงมณีรัตน์ กรรมการ 
25. นางสาวพรพิสุทธิ์ ภัทรสรัล กรรมการ                                          
26. นางสาวรุ้งนภา มีสม กรรมการ 
27. นายเดชพล ตรีเพ็ชร กรรมการ 
28. นางสาวสุรีย์พร การุณยรัต กรรมการ 
29. นางสาวสุธิน ี กระมุท กรรมการ 
30. นางสาวรสสุฑณ มาดหมาย กรรมการ 
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