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-๑- 

บทที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๖๗  หมู่  ๘  ต าบลเชียงดาว  อ าเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๗๐  โทรศัพท์  ๐-๕๓๓๘-๘๔๔๐      โทรสาร ๐-๕๓๓๘-๘๔๓๙         
E-mail  : ubr_spc  @ yahoo.com  / www.ubrp.ac.th.       สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต  ๓ 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๔๔๖  คน  มีเขตพ้ืนที่
บริการในภาคเหนือ และท่ีอ่ืนตามความจ าเป็นของปัญหา 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี       ทรงก่อตั้งมูลนิธิอุบลรัตน์ขึ้นเมื่อวันที่    

๕ สิงหาคม ๒๕๓๕     เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นพระราชอนุสรณ์แห่งพระเกียรติคุณของสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทางด้านการดนตรี และการศึกษา    ในวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๓๕    สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  รับมูลนิธิอุบลรัตน์ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์      
และทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “สก” ประทับไว้ที่ตราของมูลนิธิฯ       
เพ่ือความเป็นสิริมงคล โดยได้รับอนุญาตให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ล าดับที่ ๒๓๖ ตามประกาศของ
กระทรวงการคลัง ฉบับที่ ๗  เมื่อวันที่   ๓  พฤษภาคม  ๒๕๓๖ 

วัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งของมูลนิธิอุบลรัตน์คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในชนบท  
ส่งเสริมวิชาความรู้พื้นฐานด้านการประกอบอาชีพในระดับท้องถิ่น ด้วยการจัดหาทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
กว่าการศึกษาภาคบังคับส าหรับนักเรียนยากจน สร้างศูนย์การศึกษาให้เยาวชนมีจิตใจใฝุรักในการศึกษา      
รักการเรียนรู้เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติสืบไป     

วันที่   ๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๗   นายสัมพันธ์   ทองสมัคร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้เกยีรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอุบลรัตน์  เพ่ือใช้เป็นอาคารเรียนของมูลนิธิฯ  โรงเรียนเปิดท า
การสอนเป็นครั้งแรกในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๓๗ 

ปีการศึกษา  ๒๕๔๔    
โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียน และเปลี่ยนแปลงประเภทโรงเรียน  

จากโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  มาตรา  ๑๕ (๑)    เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทการกุศล  มาตรา  
๑๕ (๓) 

ปีการศึกษา  ๒๕๔๙   
ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนลง  โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  คืออนุบาล  ๑ – ๓  และ

ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่  ๑  และ  ๒  คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และ  ๔  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือรองรับ
เด็กบ้านมิตราทรที่ติดเชื้อ เอช  ไอ  วี  ในกระแสเลือด  เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากเอดส์ และเด็กก าพร้ายากจน  
โดยใช้อาคารเรียนและห้องประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่มาปรับใช้เป็นห้องเรียน  และได้ขอบริจาคโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน  
เอกสารประกอบการเรียน  อุปกรณ์และสื่อการสอนจากส านักพิมพ์ต่าง ๆ  และโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ 
ชาร์ตร มาเพ่ิมเติมให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน นักเรียนได้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

http://www.ubrp.ac.th/
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-๒- 

พุทธศักราช  ๒๕๔๔  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่มสาระ         และยังมีกิจกรรมการเรียน
การสอนเสริมหลักสูตร  เช่น  การเกษตร  คอมพิวเตอร์   ดุริยางค์  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  การนวด
แผนไทย  และการอบรมเรื่อง ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต    เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับ
อนาคตที่ดีของชาติต่อไป    สมดังค าที่ว่า    “  การศึกษา    คือ  รัตนวิถีชีวิต  ” 

 

 

แผนที่โรงเรียนพอสังเขป 
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-๓- 

๒.  ข้อมูลผู้บริหาร 
 
๒.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ – สกุล   นางสาวบุญรักษ์   หมั้นทรัพย์  

วุฒิการศึกษาสูงสุด  การบริหารการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  จาก  CENTRO  ESCOLAR  UNIVERSITY    
จากประเทศฟิลิปปินส์    
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  ๖  ปี  

๒.๒ ผู้ชว่ยผู้บริหาร(ที่ได้รับการแต่งตั้ง)   จ านวน  ๑  คน 
๑. ชื่อ – สกุล   นางพรนภัส   นุชวณิชกุล  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

รับผิดชอบงานหัวหน้าฝุายบริหารจัดการ / งานบริหารทั่วไป / งานนโยบายและแผน  
รับผิดชอบงานสอนวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  วิชาคริสต์ศาสนา 
และวิชาหน้าที่พลเมือง  ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ ๑ – ๔    กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
๑.  นางพรนภัส    นุชวณิชกุล ผู้ช่วยผู้บริหาร 

ฝุายบริหารจัดการ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 

๒. นางลักขณาวดี    กันตรี ผู้ช่วยผู้บริหาร 
ฝุายวิชาการ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

๓.  นางพนิดา     เพียรโคตร ผู้ช่วยผู้บริหาร 
ฝุายบุคลากร 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 
ป.บัณฑิต 

๔.  นางสุทธิพร    เก่งกล้า ผู้ช่วยผู้บริหาร 
ฝุายกิจการนักเรียน 

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

๕.  นางสาวณิชาภา    เบี้ยวบรรจง ผู้ช่วยผู้บริหาร 
ฝุายมาตรฐานคุณภาพ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

๖. นายปิยะพนธ์    วัฒนศัพท์ ผู้ช่วยผู้บริหาร 
ฝุายทรัพยากร 
เพ่ือการเรียนการสอน 

ศิลปภาพพิมพ์บัณฑิต (ศภ.บ.) 
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๓.  ข้อมูลนักเรียน   (ข้อมูล ณ วันที่  ๑๐  มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
 

ระดับชั้นเรียน 
ที่เปิดสอน 

 

จ านวน 
ห้อง 

จ านวนนักเรียน
ปกติ (คน) 

จ านวนนักเรียน 
พิเศษเรียนร่วม 

รวม 
(คน) 

เฉลี่ย 
ต่อห้อง 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
อนุบาล ๑ ๑ ๓ ๙ - - ๑๒ ๑๒ 
อนุบาล ๒ ๑ ๕ ๑๓ - - ๑๘ ๑๘ 
อนุบาล ๓ ๑ ๒ ๑๓ - - ๑๕ ๑๕ 

รวม ๓ ๑๐ ๓๕ - - ๔๕ ๑๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๑๐ ๑๖ - - ๒๖ ๒๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๒ ๑๖ - ๑ ๑๙ ๑๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๕ ๒๑ ๑ - ๒๗ ๒๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑ ๙ ๑๙ ๑ - ๒๙ ๒๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๔ ๑๙ - - ๒๓ ๒๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๒ ๒๓ - - ๒๕ ๒๕ 

รวม ๖ ๓๒ ๑๑๔ ๒ ๑ ๑๔๙ ๒๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๔ ๘๕ - ๒ ๙๑ ๔๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒ ๒ ๗๕ - - ๗๗ ๓๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒ ๒ ๗๙ ๑ ๑ ๘๓ ๔๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ - - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ - - - - - - - 

รวม ๖ ๘ ๒๓๙ ๑ ๓ ๒๕๑ ๔๒ 
รวมทั้งหมด ๑๕ ๕๐ ๓๘๘ ๓ ๔ ๔๔๕ ๓๐ 

 
๑) นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น   จ านวน ๔๔๖ คน   
๒) นักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น    จ านวน ๐ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
๓) นักเรียนที่ออกกลางคัน  จ านวน ๑๒  คน   คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐ 
๔) สถิตินักเรียนที่ขาดเรียน เฉลี่ย ต่อ เดือน  จ านวน ๕๗  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๘ 
๕) นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนด จ านวน  ๓๙๗  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
๖)  นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวน  ๓๙๗ คน  คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐.๐๐ 
๗)  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จ านวน ๓๙๗ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
๘) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 

อ.๓  จ านวน    ๑๕   คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
ป.๖  จ านวน    ๒๕   คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
ม.๓  จ านวน    ๘๓    คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
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๙)  นักเรียนที่มคีวามต้องการพิเศษเรียนร่วม จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๔   ได้แก่     
    -  นักเรียนพิเศษบกพร่องทางการเรียนรู้  จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๑ 
    -  นักเรียนพิเศษบกพร่องซ้อน  จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๓  (ไม่คิดรวมกับจ านวนนักเรียนใน
การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ) 

๑๐)  นักเรียนที่มีปัญญาเป็นเลิศ    จ านวน  ๐  คน      คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
๑๑)  นักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย จ านวน  ๔๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๓ 
๑๒)  นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    จ านวน  ๔๐ คน   คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๗ 
๑๓)  นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม   

สุขภาพ (สสส.)  จ านวน  ๔๔๖  คน  คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ 
 ๑๔) นักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ สิ่งเสพติด และต่างสิ่งมอมเมา  
     จ านวน  ๔๔๖  คน    คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ 
 ๑๕) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ 

จ านวน  ๔๔๖  คน    คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ 
๑๖) นักเรียนที่มีคุณลักษณะการเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ระดับดีข้ึนไป 

จ านวน  ๔๔๖  คน    คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ 
๑๗) นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ระดับดีขึ้นไป 

จ านวน  ๔๔๖  คน    คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ 
 ๑๘) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  กิจกรรมชุมชน  มีจิตอาสา   

จ านวน  ๔๔๖  คน    คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ 
 ๑๙) นักเรียนที่มีการบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี  สารสนเทศ   
    อย่างสม่ าเสมอ  อย่างน้อยสัปดาห์ ละ  ๑  ครั้ง     จ านวน  ๔๔๖  คน  คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ 
๒๐) นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ตามท่ีก าหนด 
    จ านวน  ๔๔๖  คน    คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ 

(ข้อ ๑-๒๐ ข้อมูล ณ วันที่  ๓๑  มีนาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๖- 

๔.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
 - ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ
ตัว 
(ปี) 

อายุ
ราชการ
(ปี/เดือน) 

ต าแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก สอน 
ชั้น/วิชา 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่ได้รับ 
การพัฒนา/ปี 

๑ นางพนิดา         เพียรโคตร ๔๙ ๑๙/๗ - ป.ตรี 
ป. บัณฑิต 

-บริหารธุรกจิ 
-หลักสูตรและ 
  การสอน 

มัธยม/ 
คณิตศาสตร์ 
 

๑๑๒ 

๒ นางลักขณาวดี    กันตรี ๔๕ ๑๙/๑     - ป.ตรี พลศึกษา ประถม - มัธยม/ 
สุขศึกษา 

๑๗๖ 

๓ นางพรนภัส      นุชวณิชกุล ๓๘ ๑๖/๖     - ป.ตรี 
ป.โท 

-สังคมศึกษา 
- การบริหาร 
  การศึกษา 

 ประถม-มัธยม/ 
สังคมศึกษา
,คริสตศาสนา 

๒๐๘ 

๔ นางสาวพัชรินทร์  ปิคนวล ๓๖ ๑๓/๑o     - ป.ตรี 
ป.โท 

-วิทยาศาสตร์ 
  ทั่วไป 

-จิตวิทยาการ 
  ปรึกษา 

ประถมศึกษา/ 
วิทยาศาสตร์ 

๑๐๔ 

๕ นางสุทธิพร         เก่งกล้า ๓๕ ๑๓/๑     - ป.ตรี การ
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา/ 
ภาษาไทย 

๑๒๐ 

๖ นางเสาวณีย์       เมืองซื่อ ๓๓ ๘/๙     - ป.ตรี 
 
ป. บัณฑิต 
 

-การพัฒนา 
  ชุมชน 

-หลักสูตร 
  และการสอน 

ปฐมวัย ๑๑๒ 

๗ นางสาวณัฐฏ์ชา  ปุาเกรียงไกร ๒๙ ๔/๑๑     - ป.ตรี ภาษาจีน ประถม –มัธยม/ 
ภาษาจีน  

๙๖ 

๘ นายยุทธศักดิ์          แซ่ลี ๒๗ ๕     - ป.ตรี เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประถม/ภาษาไทย
เพิ่มเติม , กอท 

๘๐ 

๙ นางสาวภรณ์ทิพย์   เหล่ากาแฝง ๒๖ ๔     - ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ประถม –มัธยม/ 
ภาษาอังกฤษ 

๑๑๔ 

๑๐ นายปิยะพนธ์     วัฒนศัพท์ ๓๓ ๔     - ป.ตรี ศิลปะภาพ
พิมพ ์

ประถม –มัธยม/ 
ศิลปะ 

๑๒๐ 

๑๑ นางสาวพรพิสุทธิ์  ภัทรสรัล ๒๖ ๓/๒     - ป.ตรี ดนตรีศึกษา ประถม-มัธยม 
ดนตรี นาฏศิลป์ 

๑๒๘ 

๑๒ นางสาวสุธินี        กระมุท ๒๖ ๔/๗     - ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ประถม –มัธยม/ 
คอมพิวเตอร์ 

๖๔ 

๑๓ นางสาวเบญจภรณ์   เทพา ๒๕ ๒/๑o     - ป.ตรี ภาษาอังกฤษ มัธยม/
ภาษาอังกฤษ 

๙๖ 

๑๔ นางสาวรสสุฑณ    มาดหมาย ๒๖ ๒/๑o      - ป.ตรี สังคมศึกษา ประถม –มัธยม/ 
สังคม
,ประวัติศาสตร์ 

๗๘ 

๑๕ นายเดชพล          ตรีเพ็ชร ๒๗ ๒/๖     - ป.ตรี เกษตร มัธยม/เกษตร ๗๒ 
๑๖ นางสาวอนุสรา      ยศแสน ๓๑ ๒/๔     - ป.ตรี การพัฒนา

สังคม 
ประถม –มัธยม/ 
สังคม
,ประวัติศาสตร์ 

๗๐ 

๑๗ นางสาวปิยะมาศ    มะโนรา ๒๖ ๒/๓     - ป.ตรี เคมี ประถม –มัธยม 
/วิทยาศาสตร์ 

๗๘ 

๑๘ นางสาวพรพักตร์  อินคง ๒๖ ๑/๑๑  - ป.ตรี การศึกษา
พิเศษ 

เด็กพิเศษ ๔๐ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๗- 

๑๙ นางสาวรุ้งนภา   มีสม ๒๓ ๑/๑๑  - ป.ตรี คณิตศาสตร์ ประถม – 
มัธยม/คณิต 

๑๕๒ 

๒๐ นางสาวณิชาภา   
เบี้ยวบรรจง 

๒๕ ๑/๑๑  - ป.ตรี วัสดุศาสตร์ ประถม –มัธยม 
/วิทยาศาสตร์ 

๘๘ 

๒๑ นางสาวอนงค์  หล้าแก้ว ๓๑ ๑/๘  - ป.ตรี ปฐมวัย ปฐมวัย ๑๒๘ 
๒๒ นางสาวศิริญญา  

ศิวะศิลป์ประศาสน์ 
๓๐ ๑/๕ - ป.ตรี ภูมิสถาปัตย- 

กรรมศาสตร์ 
ภาษาไทย 

ประถม - มัธยม/ 
ภาษาไทย 

๑๐๔ 

๒๓ นางสาวสุรีย์พร  การุณยรัต ๓๑ ๑/๔ - ป.ตรี ภาษาไทย ประถม - มัธยม/ 
ภาษาไทย 

๑๐๙ 

๒๔ นายศตวรรษ  ดาวจร ๒๔ ๑๑  
เดือน 

- ป.ตรี พลศึกษา ประถม - มัธยม/ 
พลศึกษา 

๖๕ 

 ๑)  ครูที่สอนตรงวิชาเอก/วิชาโท                จ านวน           ๒๓    คน    คิดเป็นร้อยละ   ๙๕.๘๓   
 ๒)  ครูที่สอนตรงความถนัด/ความสามารถ    จ านวน             ๑    คน   คิดเป็นร้อยละ     ๔.๑๗ 
 
 
บุคลากรทางการศึกษาประจ าการ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ
ตัว 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก สอน 
ชั้น/วิชา 

จ านวนคร้ัง/ 
ชั่วโมงที่ได้รับ 
การพัฒนา/ปี 

๑ นางสาวธนพร    ดวงมณีรัตน์ ๒๙ ๔/๒     - ป.ตรี สังคม
สงเคราะห์ 

นักสังคม
สงเคราะห์ 

๑๑๒ 

๒ นางสาววิลาวัลย์    ปราศรัย ๒๖ ๔/๒     - ป.ตรี การบัญช ี  งานบัญช ี ๑๐๘ 
๓ นางสาวสุภารัตน์   พิจค า ๒๖ ๓/๖     - ป.ตรี รัฐศาสตร์ งานธุรการ ๖๔ 
๔ นางสาวทัศยา  สิงห์รี ๓๑ ๑/๑๑ - ปวส. คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
งานธุรการ ๖๔ 

๕ นางสาวปาณิสรา ค าปวง ๒๗ ๑๑  
เดือน 

- ป.ตรี สาธารณสุข
ศาสตร์ 

งานอนามัย
โรงเรียน 

๑๕๘ 

      ๑)  ปฏิบัติงานตรงวิชาเอก/วิชาโท                จ านวน             ๔      คน      คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๐๐ 
      ๒)  ปฏิบัติงานตรงความถนัด/ความสามารถ    จ านวน             ๑      คน      คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๐๐ 
 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ
ตัว 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก สอน 
ชั้น/วิชา 

จ านวนคร้ัง/ 
ชั่วโมงที่ได้รับ 
การพัฒนา/ปี 

๑ นางสาวธัญลักษณ์   สมฤทธิ์ ๓๘ ๑๑/๕     - ม. ๖ ภาษาอังกฤษ ปฐมวัย ๑๐๗ 
๑)  ครูที่สอนตรงวิชาเอก/วิชาโท                      จ านวน        ๐      คน คิดเป็นร้อยละ       ๐.๐๐ 
๒)  ครูที่สอนตรงความถนัด/ความสามารถ           จ านวน        ๑      คน คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ 
       
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๘- 

๕.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 อาคารเรียนจ านวน  ๑๕  ห้อง                 อาคารประกอบจ านวน  ๕  หลัง 

 ส้วมจ านวน ๖   หลัง        จ านวน   ๔๐  ที่นั่ง     สนามฟุตบอล  จ านวน ๑  สนาม 

โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์  มีอาคาร   ๗   หลัง     ดังนี้ 
๑.) อาคารอุบลรัตน์ (๔ ชั้น) ชั้น ๑ เป็นห้องธุรการ ห้องศิลปะ  ห้องน้ าแขกและห้องโถงอเนกประสงค์ 

ชั้น ๒ เป็นห้องผู้อ านวยการ ห้องบัญชี  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖   
ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ และห้องสมุด 
ชั้น ๓ เป็นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และห้องประกอบการเรียน 
การสอน 
ชั้น ๔ เป็นห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเสริมภาษา ห้องคอมพิวเตอร์และห้องน้ า
นักเรียน 

๒.)  อาคารฉัตรเฉลิม (๒ ชั้น) ชั้น ๑ เป็นห้องเรียนอนุบาล ๑ – ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔  
และห้องประกอบการเรียนการสอน 
ชั้น ๒ เป็นห้องวิชาการ ห้องวัดผล-ประเมินผล และห้องประกอบการเรียน
การสอน 

๓. ) อาคารเสริมสิกขา (๒ ชั้น) ชั้น ๑ เป็นห้องนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    
และห้องประชุมใหญ ่
ชั้น ๒ เป็นห้องประชุมพลอยไพลิน 

๔.)  อาคารกาญจนาภิเษก(๔ชั้น) ชั้น ๑ เป็นห้องท างานอธิการิณี   โรงอาหาร   ห้องครัว  และโรงซัก 
นักเรียนประจ า 

    ชั้น ๒  เป็นวัดน้อยเซอร์  ห้องหย่อนใจเซอร์  ห้องพักส าหรับเซอร์      
    และห้องเอนกประสงค์ส าหรับนักเรียนประจ า 
    ชั้น ๓  เป็นห้องพักส าหรับครูประจ า  ห้องนอน  และห้องน้ า 
    นักเรียน ประจ า 
    ชั้น ๔  เป็นห้องพักส าหรับครูประจ า  ห้องนอน  และห้องน้ า 
    นักเรียนประจ า 
๕.)  อาคารเอกนฤบาล (ชั้นเดียว)เป็นห้องนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(หมวดงานเกษตร)และ 
                                          บ้านพักส าหรับบุคลากร 
๖.)  อาคารบ้านเซนต์ปอล(๒ ชั้น)ชั้น ๑ เป็นห้องอาหารครู  ห้องคหกรรม  

ชั้น ๒ เป็นห้องศาสนาและห้องดนตรีไทย 
๗.) บ้านพรวิถี (๒ ชั้น)  ชั้น ๑ และชั้น ๒  ใช้เป็นห้องประกอบการเรียนการสอนวิชาเกษตร 

และฝึกการงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๙- 

๖.  ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ – จ่าย) ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๘,๗๕๐,๐๓๐.๒๙ งบด าเนินการ/เงินเดือน,ค่าจ้าง ๘,๖๗๗,๐๑๘.๙๓ 
เงินนอกงบประมาณ ๓,๒๐๒,๓๒๐.๗๙ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๗๔๘,๘๙๓.๔๙ 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ) - งบโภชนาการและสาธารณูปโภค ๒,๕๑๓,๒๗๘.๗๘ 

รวมรายรับ ๑๑,๙๕๒,๓๕๑.๐๘ รวมรายจ่าย ๑๑,๙๓๙,๑๙๑.๒๐ 
 

๗.  สภาพชุมชนโดยรอบ 
๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  เป็นประชากรที่อยู่อาศัยจริงในครัวเรือนทั้งหมด ๔๔ ครัวเรือน 
มีจ านวนทั้งหมดประมาณ ๑๐๔ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนมี   วัดศาสนาพุทธ   โบสถ์ศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก  องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว   และเทศบาลต าบลเชียงดาว 
         อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป เนื่องจาก มีพ้ืนที่ท ากินของตนเอง    นับถือ
ศาสนาพุทธประเพณ/ีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป    คือประเพณีสงกรานต์  ประเพณีรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุและบุคคลส าคัญ   ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 

 

๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  

 มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๓  อาชีพรับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๐  

และอาชีพอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ ๕.๖๗  

 มีการนับถือศาสนาคริสต์คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ 
 ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ย  ๕,๐๐๐ บาท/ปี 
 

๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
      โอกาส 
 ๑.  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์    
               คณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร และชุมชน 

 ๒.  ท าเลที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนที่มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย    ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
        ข้อจ ากัด 

๑. ข่าวสารข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะจากราชการล่าช้า  ไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนสู่ชุมชนยังมีไม่มาก 
๓. สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยียังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ 
๔. การสื่ อสาร/ภาษาไทยของนักเรียนมีความหลากหลายในชาติ พันธุ์ ใช้ เวลาเรียนรู้และ                   

พัฒนาแตกต่างกัน 
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-๑๐- 

๘.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์    จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช  ๒๕๕๑   ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนได้ก าหนด
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ได้ก าหนดกรอบเวลาเรียนตามสัดส่วนสาระการเรียนรู้ ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดกรอบเวลาเรียน ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยม 

ตอนปลาย 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.-๒ ม.๓ ม.๔-๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           
   ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ - 
   คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ - 
   วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ - 
   สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ - 

    - ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ - 
    - ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ - 

    - หน้าที่พลเมอืง
วัฒนธรรม และการด าเนิน
ชีวิตในสังคม 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ - 

    - เศรษฐศาสตร ์ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ - 
    - ภูมิศาสตร์ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ - 
   สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - 
   ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - 
    - ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  
    - ดนตรี/นาฏศิลป์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  
   การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - 

   ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ - 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 
   - กิจกรรมลกูเสอื-เนตรนารี  
     กิจกรรมเพือ่สังคมและ 
     สาธารณประโยชน ์
   - กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 
  

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 

 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 

- 

รายวิชา/กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น 
   -  คริสต์ศาสนา 
   -  ภาษาจีน 
   -  ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 
   -  อังกฤษเพิ่มเติม 
   - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - งานเกษตรพื้นฐาน 

 
 
 

๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 
- 

 
 
 

๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 
- 

 
 
 

๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 
- 

 
 
 

๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 
- 

 
 
 

๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 
- 

 
 
 

๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 
- 

 
 
 

๔๐ 
๔๐ 
- 
- 

๔๐ 
๘๐ 

 
 
 

๔๐ 
๔๐ 
- 
- 

๔๐ 
๘๐ 

 
 
 

๔๐ 
๔๐ 
- 
- 

๔๐ 
๘๐ 

- 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ - 
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-๑๑- 

หมายเหตุ   
๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑ - ๖)  นอกเหนือจากโครงสร้าง 

หลักสูตรและเวลาเรียนที่ก าหนด    ได้แก่ 
- ภาษาจีน   ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- ภาษาไทย  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ (คณิตศาสตร์)  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

       ๒.  โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒๔ ชั่วโมงในระดับชั้น ป.๑ - ม.๓ นอกเวลาเรียน ได้แก่  
             งานเกษตรพื้นฐาน  งานปักผ้าชนชาติพันธุ์  ดูแลสุนัข  แกะสลัก ร้อยมาลัย จัดดอกไม้  
             ช่วยงานห้องประกอบอาหาร ดูแลน้อง ดนตรีบ าบัด ศิลปะบ าบัด การศึกษาส าหรับผู้มีความ 
             ต้องการจ าเป็นพิเศษ ฯลฯ  

 โครงสร้างหลักสูตรจ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน ระดับปฐมวัย ทั้งปีเท่ากับ ๘๐๐ ชั่วโมง 

 โครงสร้างหลักสูตรจ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน ระดับขั้นพ้ืนฐาน ทั้งปีเท่ากับ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 

 โครงสร้างหลักสูตรจ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน ระดับมัธยม ทั้งปีเท่ากับ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 

 
๙.  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑)  ห้องสมุดโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์   มีขนาด  ๕๕.๖๘   ตารางเมตร     

      จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด มีจ านวน ๕,๘๐๑   เล่ม 
      การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืนใช้ระบบ   NewLibrary 
      จ านวนวารสารที่บอกรับ  จ านวน      ๕     รายชื่อ 
 อุดมศานต์    รายเดือน   ๑๒  เล่มต่อป ี
 เนชั่นสุดสัปดาห์  รายสัปดาห์   ๔๘  เล่มต่อปี   
 ดอนบอสโก  รายเดือน   ๑๒  เล่มต่อป ี
 มติชนสุดสัปดาห์  รายสัปดาห์   ๔๘  เล่มต่อปี   
 แม่บ้าน   รายเดือน   ๑๒  เล่มต่อป ี
      จ านวนหนังสือพิมพ์   จ านวน  ๒          รายชื่อ 
 คมชัดลึก  รายวัน    ๓๖๕  ฉบับต่อปี 
 มติชน     รายวัน    ๓๖๕  ฉบับต่อปี 
      จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด  เฉลี่ยวันละ ๖๐ คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๓.๔๕ 

 ๒)  ห้องปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการ อ่ืน ๆ 
     ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน     ๑     ห้อง 
     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน     ๑     ห้อง    

   ห้องดนตรีไทย    จ านวน     ๑      ห้อง 
   ห้องดนตรีสากล    จ านวน     ๑      ห้อง  
       ห้องเสริมภาษา    จ านวน     ๑      ห้อง  
       ห้องศาสนา    จ านวน     ๑      ห้อง 
       ห้องเสริมวิชาการ    จ านวน     ๑      ห้อง 
       ห้องสื่อการเรียนการสอน   จ านวน     ๑      ห้อง  
 ห้องสมุด    จ านวน     ๑      ห้อง 
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-๑๒- 

 ๓)  คอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อการเรียนการสอน            จ านวน  ๔๐     เครื่อง 
    ใช้เพื่อเพ่ือสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต(ห้องสมุด) จ านวน  ๖   เครื่อง 
    ใช้เพื่อการบริหารจัดการ            จ านวน  ๑๐    เครื่อง 
     จ านวนบุคลากรและนักเรียนที่ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๕๗  คิดเฉลี่ย ๑๒๕ คน
ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๓  ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  

๔)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวน ครั้ง/ปี 
๑. สวนพฤษศาสตร์ ๒๐๐ 
๒. บ้านพรวิถี  ๒๐๐ 
๓. อาคารบ้านเซนต์ปอล ( ห้องคหกรรม )  ๒๐๐ 
๔. ห้องสมุด  ๒๐๐ 
๕. ห้องปฏิบัติการเย็บ (ชั้น ๒ อาคารฉัตรเฉลิม) ๓๖๐ 
๖. ห้องสื่อการเรียนการสอน ๔๘๐ 

     ๗.  ห้องนิทรรศการในหลวง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  (อาคารเอกนฤบาล)  ๒๐๐ 
     ๘.  ห้องศาสนา         ๔๐๐ 
     ๙.  ถ้ าแม่พระ       ๒๐๐ 
    ๑๐. ห้องเสริมวิชาการ       ๔๐๐ 
    ๑๑. ห้องดนตรีไทย ๒๐๐ 
    ๑๒. ห้องดนตรีสากล        ๔๘๐ 
    ๑๓. หอประชุมเสริมสิกขา      ๒๐๐ 
    ๑๔. ใต้อาคารอุบลรัตน์          ๒๐๐ 
    ๑๕. ห้องคอมพิวเตอร์      ๔๘๐ 
    ๑๖. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๔๘๐ 
    ๑๗. ห้องเสริมภาษา ๒๔๐ 
    ๑๘. ห้องศิลปะ ๓๐๐ 

 
๕)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
จ านวน ครั้ง/ปี 

๑. สวนสัตว์เชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ ๓ 
๒. ไร่บุญรอด  จ.เชียงราย ๑ 
๓. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ ๓ 
๔. ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จ.เชียงใหม่ ๑ 
๕. งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๗   จ.เชียงใหม่ ๑ 
๖. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จ.เชียงใหม่ ๑ 
๗. วัดใจดงเทวี จ.เชียงใหม่ ๒ 
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-๑๓- 

ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ 

          แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใฝุเรียน ใฝุรู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

 ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ 

          ๑. แหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย 
          ๒. แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
          ๓. แหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
          ๔. แหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
          ๕. แหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิด วิทยาการและประสบการณ์ 

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ได้แก่  วัด ครอบครัว ชุมชน องค์การภาครัฐและภาคเอกชน แหล่งข้อมูล 
สถานประกอบการภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ  เป็นต้น 

 

๑. สวนสัตว์เชียงใหม่  จ.  เชยีงใหม่ 

 

 

 

 

 

๒. ไร่บุญรอด จ. เชียงราย 

 

 

 

 

 

 

สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นสวนสัตว์ใน
ความดูแลขององค์การสวนสัตว์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้ว 
เปิดให้บริการทุกวัน มีสัตว์อยู่ในสวน
สัตว์จ านวนมาก และยังมีส่วนจัดแสดง
หมีแพนด้าจากประเทศจีน และมีการ
แสดงความสามารถของสัตว์ และมีส่วน
จัดแสดงเพนกวินและแมวน้ า 

ไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย 
เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด อ. เมือง      
จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ภายในมีการจัดแต่งสวนดอกไม้
เมืองหนาวสีสันสวยงามนานาชนิด มี
พ้ืนที่เกษตรกรรม และไร่ชากว่า ๖๐๐ 
ไร่  โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ 
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-๑๔- 

  ๓. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.  เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 ๔. ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ. เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

๕. งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๗ จ.  เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติประจ าปี  ๒๕๕๗ จัดโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตั้ งแต่วันที่  ๑๒ -๒๘ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยพบกับสุด
ยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแห่งปี 

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 ส าหรับราษฎร
ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วน าไปปฏิบัติ
ได ้ 

งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี ๗  
จ.เชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์  
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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-๑๕- 

๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จ.  เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

      

 ๗.  . วัดใจดงเทวี จ.  เชียงใหม่ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

วัดใจ (ดงเทวี) อยู่ในละแวกโรงเรียนเจ้า
ฟูาอุบลรัตน์ โดยมักมีกิจกรรมที่ เข้า
ร่วมกับทางวัดเสมอ เช่น กิจกรรมแห่
เที ยน เข้ าพรรษา หรือการปลูกปุ า     
เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วน
ภูมิภาคของประเทศไทย ตามโครงการ
พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ส่ ว น ภู มิ ภ า ค         
พ.ศ.๒๕๐๑ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่ ณ ดินแดน
ล้านนา อันเป็นแหล่งสะสมวัฒนธรรมอัน
ล้ าค่ามานานกว่า ๗๐๐ ปี มีสภาพภูมิ
ประเทศงดงามท่ามกลางสภาพแวดล้อม
อันเป็นธรรมชาติ บริเวณเชิงดอยสุเทพ   
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
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-๑๖- 

๖)  ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู / หรือนักเรียนไป
เรียนรู้  ในปีการศึกษานี้ 
 ๑.  เซอร์โรซา สุนันทา  ตั้งธรรมากร 
      ให้ความรู้เรื่อง ข้อคิดในการด าเนินงาน 

   จ านวน   ๓๖๕  ครั้ง /ป ี
๒.  ชื่อบาทหลวงณรงค์ชัย   หมั่นศึกษา   
     ให้ความรู้เรื่องคุณธรรมทางศาสนา 
 จ านวน  ๓๖๕ ครั้ง /ปี 
๓.  อาจารย์วีระพงศ์  ทวีศักดิ์ 
     ให้ความรู้เรื่อง อบรมฟ้ืนฟูจิตใจครู 
 จ านวน  ๑  ครั้ง /ป ี

 ๔.  ชื่อคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 
ให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวรับการตรวจประเมินภายนอกรอบ ๔ และมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  

   จ านวน   ๒  ครั้ง /ป ี
๕.  นายรณสิงห์   รือเรือง   

  จิตวิทยากับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก 
    จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

 ๖.  หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจทหารม้า (ฉก.ม.๔)  
  ให้ความรู้เรื่อง ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยาเสพติดผิดกฎหมาย 

  จ านวน   ๒ ครั้ง /ปี 
        ๗.  ชื่อบาทหลวงเอกสิทธิ์  ทัฬหะกุลธร 
   ให้ความรู้เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
   จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
        ๘.  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงดาว อ.เชียงดาว 

    จัดกิจกรรมอบรม, ฉีดวัคซีน, ตรวจฟัน   
    จ านวน ๕ ครั้ง/ปี 
๙. โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 
    จัดกิจกรรมนนัทนาการ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่นักเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ทุกคน 
    จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
๑๐. นายเด่นณรงค์  โลภสูงเนิน ตัวแทนจากกรมปุาไม้ 
    พัฒนาทักษะความรู้  ความสามารถ  วิชาผู้ก ากับลูกเสือ- เนตรนารี 
    จ านวน ๑ ครัง้/ปี 
๑๑. ครูพรนภัส  นุชวนิชกุล, ครูสุทธิพร  เก่งกล้า, ครูอนงค์  หล้าแก้ว 
    การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
๑๒. นางหัถยา   ทองศรี 

  ให้ความรู้เรื่องการล้างผักให้สะอาดและการท าคามสะอาดห้องประกอบอาหาร 
  จ านวน   ๓๖๕  ครั้ง /ป ี
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-๑๗- 

๑๐.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑  ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา ได้รับรางวัลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

ครู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาบุญรักษ  หมั้นทรัพย์ ผู้บริหารดีเด่น คุรุสภาเขตพ้ืนที่ ชม.เขต ๓ 
 

นายปิยะพนธ์  วัฒนศัพท์ ครูดีเด่นมัธยม  
 

สมาคมโรงเรียนเอกชน
เชียงใหม่ 

นางสาวพรพิสุทธิ์ ภัทรสรัล ครูดีเด่นประถม  
 

สมาคมโรงเรียนเอกชน
เชียงใหม่ 

นางสาวอนงค์  หล้าแก้ว ครูดเีด่นปฐมวัย  
 

สมาคมโรงเรียนเอกชน
เชียงใหม่ 

นางสาวรสสุฑณ มาดหมาย ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

คุรุสภาเขตพ้ืนที่ ชม.เขต ๓ 

นางสาวศิริญญา ศิวะศิลป์ประศาสน์ ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระภาษาไทย 
 

คุรุสภาเขตพ้ืนที่ ชม.เขต ๓ 

นายเดชพล  ตรีเพ็ชร ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
 

คุรุสภาเขตพ้ืนที่ ชม.เขต ๓ 

นางสาวรุ้งนภา  มีสม ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 

คุรุสภาเขตพ้ืนที่ ชม.เขต ๓ 

นางสาวภรณ์ทิพย์ เหล่ากาแฝง ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 

คุรุสภาเขตพ้ืนที่ ชม.เขต ๓ 
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-๑๘- 

นักเรียน : ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายพงศธร   จองตาล 
เด็กหญิงปัญญาพร   ด ารงเทิดธรรม 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
มารยาทไทยชั้น ป.๔-๖ 

 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงสุวิภา   นภาเพชร เหรียญเงินอันดับ ๑๓ 
เล่านิทานคุณธรรมชั้น ป.๔-๖ 

 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงน้ าอ้อย   หมื่อแหล่ 
เด็กหญงินภาพร   จะงะ 

เหรียญทองแดงอันดับ ๑๐ 
 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กชายพรชัย  วัฒนะปราชญา เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 

ชั้น ป.๑-๖ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กชายอมรเทพ   กันทะวงค์ เหรียญทองแดง  อันดับ ๔ 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 

ชั้น ป.๑-๖ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงมลฤดี  จิรวัชราวีรสกุล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ 

ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงอาซือมิ  งัวผะ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

 เด็กหญิงพรธนา    ตันติถาวรสกุล 
 นางสาวลัดดา      กนลเพชร 
 เด็กหญิงสุรพร     ลาภผลอุดม 
 นางสาวเจนจิรา   จุรีสิริกุล 
 นางสาวแสงทิตย์  เกษมเจิดวงศ์ 
 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การประกวดเพลงคุณธรรม  

ชั้น ม.๑ - ๓ 
 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

 เด็กหญิงจุฑามาศ     วนาลัยนิเวศ 
 เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  อยู่ลือ 
 เด็กหญิงชุติมา        ดาราพงศ์มณี 
 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  จันทร์หอม 
 เด็กหญิงธดาภรณ์    ประสงค์พนา 
 เด็กหญิงพัชรี         ธงชัย 
 เด็กหญิงมนัสสา    สิลาโส 
เด็กหญิงลลิตา     ศรีวรรณะ 
 เด็กหญิงเจนจิรา   ปราศัย 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การประกวดสวดมนต์แปล  

ชั้น ม.๑ – ๓ 
 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 
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เด็กหญิงหมี่หน่อง  มาลากู่ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๒ 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  

ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงทองแสง  พอใจ เหรียญทอง 
การแข่งขันการเขียนเรียงความและ

คัดลายมือ ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงตาหนึ่ง  เชอหมื่อ เหรียญทอง 
การประกวดโครงงาคณิตศาสตร์ 

(ประเภท ๒) ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงหมี่ตู้  เชอมื่อ เหรียญทอง 
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  

ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงงามศิริ  ลิโบ 
 เด็กหญิงสายดรุณ  จะพือ 
 เด็กหญิงอาทิตยา  จองค า 

เหรียญทอง 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  

ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงปรีญาดา  โปธา 
เด็กหญิงสุภาพร  จะคา 
เด็กหญิงอรทัย  มาเยอะ 

เหรียญทอง 
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงบุญสือ  ดังเซ เหรียญเงิน 
การแข่งขันการท่องอาขยานท านอง

เสนาะ ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงธีรพร  ยี่ปา 
เด็กหญิงวรดาว  ปอใจ 
เด็กหญิงสุวรรณี  แจ่งเจริญพงด ารง 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงดวงกมล ลาดูแฮ  
เด็กหญิงผ่องศรี  รัตตัญญูวงศา 
เด็กหญิงอรณิช  ละสู่บือ 

เหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภททดลอง ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงธิดา  ศักดิ์สุจริตฤทัย 
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เกษวิริยการ 
เด็กหญิงหมี่บา  อาจอ 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เดก็หญิงมาณี  คาล่า 
เด็กหญิงอรอนงค์  เชอหมื่อ 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา

และพลศึกษา ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

 เด็กหญิงกันติยา  ดีทู 
 เด็กหญิงจันทร์จิรา  อามอ 
 เดก็หญิงชญาดา  บ าเหน็จงาม 
 เด็กหญิงปรอยฝน  มาเยอะ 
เด็กหญิงศิริวิภา  พาทีพิเคราะห์ 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 

(Skit) ชั้น ม.๑ - ๓ 
 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 
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-๒๐- 

เด็กหญิงณัฐพร  บุปผาบรรพต เหรียญเงิน 
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ 

Impromptu Speech  
ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงสุชาดา  เรณี เหรียญทองแดง 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 

ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงวราภรณ์  แล่เฉอะ เหรียญทองแดง 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงกัญญารัตน์  ด ารงเทิดธรรม 
เด็กหญิงอินทิรา  วิชาทยานนท์ 

เหรียญทองแดง 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง

วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กชายกฤษณพงศ์  บ าเรอสง 
เด็กชายวชิระ  อินทร์แก้ว 

เหรียญทองแดง 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 

ประเภทบินไกล 
(โดยการปล่อยด้วยมือ) 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงลัดดา  เหม่อโป 
นางสาววรรณภา  วีระวัฒน์พงศธร 

เหรียญทองแดง 
การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 

เด็กหญิงเรณุกา  อมรนิติธรรม เหรียญเงิน 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทหญิง ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับภาคเหนือ  
จ. แพร ่

เด็กหญิงนาตาลี  ปอใส 
เด็กหญิงวฤณดา  อากู่ 
เด็กหญิงวิภา  จะกะ 

เหรียญทอง 
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  

ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับภาคเหนือ 
 จ. แพร ่

เด็กหญิงกชกร  เกียรติธนพงศ์ 
เด็กหญิงณัฐริกา  พรนวรักษ์ 
เด็กหญิงนิรมล  วอมือ 

เหรียญทอง 
การแข่งขันโครงงานอาชีพ 

ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับภาคเหนือ  
จ. แพร ่

เด็กหญิงอาพิว  เชอหมื่อ เหรียญทอง 
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา ชั้น ม.๑-๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับภาคเหนือ  
จ. แพร ่

เด็กหญิงอายี  จูเปาะ เหรียญเงิน 
การประกวดการขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ชั้น ม.๑ - ๓ 

กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับภาคเหนือ  
จ. แพร ่

เด็กชายวสันต์     บุญเงิน 
 

ชนะเลิศ 
การประกวดวาดภาพรวมใจต้านภัย
เอดส์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ 

การแข่งขันกิจกรรมวันรวมใจต้านภัย
เอดส์  อ. เชียงดาว 
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-๒๑- 

เด็กหญิงมลฤดี     จีรวัชรวีรสกุล 
 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การประกวดวาดภาพรวมใจต้านภัย
เอดส์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ 

การแข่งขันกิจกรรมวันรวมใจต้านภัย
เอดส์  อ. เชียงดาว 

เด็กหญิงเยาวเรศ     แลเฉอ รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การประกวดคัดลายมือ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

การแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ   
Open House                       ๑ 
 

เด็กหญิงจิราภรณ์     พุทธิภัทรกุล 
 

ชนะเลิศ 
การประกวดตอบปัญหาอาเซียน    

ชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓ 

การแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ   
Open House                       ๑ 

เด็กหญิงชลธิชา    เม่อโปฺะ 
 

ชนะเลิศ 
การประกวดซูดุกุ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓ 

การแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ   
Open House                       ๑ 

เด็กชายธีรภัทร    ฉือจะผะ 
 

ชนะเลิศ 
การประกวดเครื่องร่อนกระดาษพับ

( ประเภทบินไกล) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓ 

การแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ   
Open House                       ๑ 

เด็กชายธนกร     สีจ๊ะ 
 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การประกวดเครื่องร่อนกระดาษพับ

( ประเภทบินนาน) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓ 

การแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ   
Open House                       ๑ 

เด็กหญิงศิริพร        มาเยอะ 
 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การประกวดพูดภาษาอังกฤษ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖ 

การแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ   
Open House                       ๑ 

เด็กหญิงชนาภา     จะลอ 
 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การประกวดเปิดพจนานุกรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖ 

การแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ   
Open House                       ๑ 

เด็กหญิงจามจุรี     ปานทัพ 
 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การประกวดเขียนตามค าบอก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖ 

การแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ   
Open House                       ๑ 

เด็กหญิงหมี่ชุ     มาเยอะ 
 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การประกวดพูดภาษาอังกฤษ    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ 

การแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ   
Open House                       ๑ 

เด็กหญิงธีราพร     ยี่ปา 
 

ชนะเลิศ 
การประกวดตอบปัญหา

วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ 

 

การแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ   
Open House                       ๑ 

เด็กหญิงพิมสุภา     ศักดิ์คงนันทกุล 
 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การประกวดตอบปัญหาอาเซียน    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที๑่-๓ 

การแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ   
Open House                       ๑ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๒๒- 

เด็กหญิงสุชาดา     เรณี 
 

ชนะเลิศ 
การประกวดซูดุกุ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ 

การแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ   
Open House                       ๑ 

เด็กหญิงหมี่ตู้      เชอหมื่อ 
เด็กหญิงชรินทร์รัตน์     อยู่ลือ 
เด็กหญิงบูตี้        แลเชอ 
เด็กหญิงวรดาว    ปอใจ 
เด็กหญิงสุริสา     เชอหมื่อ 
เด็กหญิงเกษศิณี   ทองค า 
เด็กหญิงลัดดา     เหม่อโป 
เด็กหญิงกรรณิการ์      แชมือ 
เด็กหญิงอายี       จูเปาะ 
เด็กหญิงอรอนงค์       เชอหมื่อ 
เด็กหญิงสุกัญญา   เมอแล 

ชนะเลิศ 
การประกวดแข่งขันวอล์เล่บอล     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ 
 

การแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ   
Open House                       ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๒๓- 

๑๐.๒  งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ /ที่ภาคภูมิใจ 
 

 
 

 

ที ่
 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 

วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑ โครงการกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมถวายราชสดุดี ร. ๖ 
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

-เพ่ือให้นักเรียนมีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
สถาบัน 

๑.ประชุมครูในฝุายชี้แจง 
  โครงการ 
๒.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
๓.จัดเตรียมสถานที่และ 
   อุปกรณ์ 
๔.ด าเนินกิจกรรม 
๕.ติดตามและประเมินผล 

๙๖.๐๐ 
 

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  นักเรียน                      
-   กิจกรรมสร้างเสริมระเบียบ 
    วินัยนักเรียน 
-   กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน       
-   กิจกรรมประกาศเกียรติคุณ                                                                                                                              
-   กิจกรรรมจริยธรรมน าชีวิต 
-   กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

-เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จรยิธรรม  
-เพ่ือให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  
-ผู้เรียนรู้จักหน้าที่ของตนเอง  
ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
-ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 

๑.ประชุมครูในฝุายชี้แจง 
  โครงการ 
๒.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
๓.จัดเตรียมสถานที่และ 
   อุปกรณ์ 
๔.ด าเนินกิจกรรม 
๕.ติดตามและประเมินผล 

๙๓.๖๗ 
 

๓ โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ  
(งานประสิทธิผล) 
-   สรุปการแข่งขัน 
-   กิจกรรมแข่งทักษะ 
    ระดับต าบล 
-   กิจกรรมแข่งทักษะ 
    ระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
-   กิจกรรมแข่งทักษะ 
    ระดับภาค 

-เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการ
ทุกฝุาย 
-เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
กระบวนการเรียนรู้เป็นส าคัญ 
-เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
ก ร ะบ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร
แสวงหาความรู้ด้วนตนเอง 
 

๑.ประชุมครูในฝุายชี้แจง 
  โครงการ 
๒.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
๓.จัดเตรียมสถานที่และ 
   อุปกรณ์ 
๔.ด าเนินกิจกรรม 
๕.ติดตามและประเมินผล 
 
 

๘๒.๓๐ 

๔ งานส่งเสริมทักษะ การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
-   กิจกรรมวันวิชาการทักษะ  
    แห่งอนาคตใหม่ 
-   กิจกรรมสืบฮีตสานฮอย 
 

-เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะความสามรถใน
กระบวนการคิด ทักษะชีวิตที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

๑.ประชุมครูในฝุายชี้แจง 
  โครงการ 
๒.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
๓.จัดเตรียมสถานที่และ 
   อุปกรณ์ 
๔.ด าเนินกิจกรรม 
๕.ติดตามและประเมินผล 

๙๔.๒๐ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๒๔- 

 

ที ่
 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 

วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๕ โครงการสืบฮีตสานฮอย

วัฒนธรรมชนชาติพันธุ์ 
- เพ่ือให้ผู้ เรียนตระหนักถึง
ความส าคัญ และคุณค่าของ
วัฒนธรรม  ประเพณีในกลุ่ม
ชาติพันธุ์ของตน 
- เ พ่ือให้ผู้ เ รี ยน เกิดความ
ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น วั ฒ น ธ ร ร ม    
ประเพณี   ในกลุ่มชาติพันธุ์
ของตน 
- เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ของตน 

๑.ประชุมครูในฝุายชี้แจง 
  โครงการ 
๒.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
๓.จัดเตรียมสถานที่และ 
   อุปกรณ์ 
๔.ด าเนินกิจกรรม 
๕.ติดตามและประเมินผล 

๙๘.๕๐ 

๖ โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
-   กิจกรรมร่วมกับชุมชนในวัน 
    ส าคัญและโอกาสต่างๆ 
-   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
-   กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ 
  ชุมชน 
 

- เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
กตัญญู กตเวที  
- เพ่ือให้ผู้เรียนอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของไทย 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
ตรง  และเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
-เพ่ือให้ ผู้เรียนกล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ถูกต้อง 

๑.ประชุมครูในฝุายชี้แจง 
  โครงการ 
๒.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
๓.จัดเตรียมสถานที่และ 
   อุปกรณ์ 
๔.ด าเนินกิจกรรม 
๕.ติดตามและประเมินผล 

๙๒.๐๐ 
 

๗ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

-เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีความสุข 

๑.ประชุมครูในฝุายชี้แจง 
  โครงการ 
๒.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
๓.จัดเตรียมสถานที่และ 
   อุปกรณ์ 
๔.ด าเนินกิจกรรม 
๕.ติดตามและประเมินผล 

๘๘.๙๒ 
 

๘ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
นักเรียน 
 

-เพ่ือให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์
อย่างชัดเจนในด้านวินัยเด่น 
เก่งการงาน บูรณาการชีวิต 
ด้วยรักและรับใช้ในวิถีที่
พอเพียง 

๑.ประชุมครูในฝุายชี้แจง 
  โครงการ 
๒.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
๓.จัดเตรียมสถานที่และ 
   อุปกรณ์ 
๔.ด าเนินกิจกรรม 
๕.ติดตามและประเมินผล 
 

๙๕.๗๕ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๒๕- 

 

ที ่
 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 

วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๙ โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

-  กิจกรรม อย. น้อยรักสุขภาพ 
-  กิจกรรมก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
-  กิจกรรมฟันไม่ผุและยิ้มสวย 
-  กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
   นักเรียนและเฝูาระวัง 
   ภาวะการเจริญเติบโต 
   นักเรียน 
- กิจกรรมบริการรักษา 
   พยาบาลในโรงเรียน 
- กิจกรรมอาหารว่างอ่อนหวาน 
- กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วม 
  ประกวดส้วมสุขสันต์ 
- กิจกรรมเสียงตามสาย   
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
  เรื่องสุขภาพ 
- กิจกรรมผมสะอาดปราศจาก 
  เหา 

- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
-เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ด้านสุขภาพ มีสุขนิสัย
ในการดูแลตนเอง 
-เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ของกรมพลศึกษา 

๑.ประชุมครูในฝุายชี้แจง 
  โครงการ 
๒.เสนอโครงการต่อ   
  ผู้บริหาร 
๓.จัดเตรียมสถานที่และ 
  อุปกรณ์ 
๔.ด าเนินกิจกรรม 
๕.ติดตามและประเมินผล 

๙๑.๕๔ 

๑๐ โครงการรักยกก าลังสองมอบ
ให้ศิษย์ 
- กิจกรรมจิตสาธารณะ   
- ครูอาสาสมัครดูแลเด็กก าพร้า  
  เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากเชื้อ 
  HIV.และเด็กด้อยโอกาส ใน 
  วันเสาร์ – อาทิตย์และ 
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ 
  ครูมาสอนพิเศษนักเรียน 
  วันเสาร์ – อาทิตย์ 

-เพ่ือให้บุคลากรมีความรัก
ความเสียสละ และมีความ
เมตตา กรุณาต่อศิษย์และผู้
ความต้องการความช่วยเหลือ 

๑.ประชุมครูในฝุายชี้แจง 
  โครงการ 
๒.เสนอโครงการต่อ 
  ผู้บริหาร 
๓.จัดเตรียมสถานที่และ 
  อุปกรณ์ 
๔.ด าเนินกิจกรรม 
๕.ติดตามและประเมินผล 

๙๒.๕๐ 

๑๑ โครงการพัฒนาบุคลากร -      
-   กิจกรรมการอบรม / สัมมนา  
-   นิเทศการสอนภายใน 
 

-เพ่ือสรรหาบุคลากรที่มีวุฒิ
ตรงตามสายงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

๑.ประชุมครูในฝุายชี้แจง 
  โครงการ 
๒.เสนอโครงการต่อ 
  ผู้บริหาร 
๓.จัดเตรียมสถานที่และ 
  อุปกรณ์ 
๔.ด าเนินกิจกรรม 
๕.ติดตามและประเมินผล 
 

๘๙.๕๐ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๒๖- 

 
ที ่

 
ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑๒ งานส่งเสริมทรัพยากรเพื่อการ

เรียนรู้ 
-   กิจกรรมสื่อเพ่ือการศึกษา 
-   กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งชน
เผ่า/หนึ่งห้องเรียนหนึ่งประเทศ
อาเซียน 
 

-อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ 
และสิ่งแวดล้อม บรรยากาศ
เอ้ือต่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอ  

๑.ประชุมครูในฝุายชี้แจง 
  โครงการ 
๒.เสนอโครงการต่อ 
  ผู้บริหาร 
๓.จัดเตรียมสถานที่และ 
  อุปกรณ์ 
๔.ด าเนินกิจกรรม 
๕.ติดตามและประเมินผล 

๘๗.๔๒ 

๑๓ งานอบรมฟื้นฟูจิตใจ 
-   กิจกรรมอบรมฟ้ืนฟูจิตใจ 
-   กิจกรรมจริยธรรมหน้าเสาธง 
-   กิจกรรมการค าสอน  
-   กิจกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์ 
-   กิจกรรมเตรียมรับเสด็จพระ

คริสตเจ้า 
-   กิจกรรมฉลองการกลับใจ

นักบุญเปาโล 
-   กิจกรรมสมโภชนักบุญเปโตร

และเปาโล 
-   กิจกรรมจริยธรรมน าชีวิต 

-เพ่ือให้บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จิตตารมณ์ของนักบุญ 
เปาโล 

๑.ประชุมครูในฝุายชี้แจง 
 โครงการ 
๒.เสนอโครงการต่อ 
 ผู้บริหาร 
๓.จัดเตรียมสถานที่และ 
 อุปกรณ์ 
๔.ด าเนินกิจกรรม 
๕.ติดตามและประเมินผล 
 

๙๔.๗๐ 

๑๔ โครงการงานตรวจติดตาม 
ประเมินภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมตรวจติดตาม

คุณภาพภายในการประเมิน
ตนเอง   

-เพ่ือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ภายใต ้
กรอบระเบียบตาม  
กฎหมาย 

๑.ประชุมครูในฝุายชี้แจง 
  โครงการ 
๒.เสนอโครงการต่อ 
  ผู้บริหาร 
๓.จัดเตรียมสถานที่และ 
  อุปกรณ์ 
๔.ด าเนินกิจกรรม 
๕.ติดตามและประเมินผล 

๙๐.๒๗ 

๑๕ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วย
เกษตรธรรมชาติ  
- การผลิตสารชีวภาพ 
- การแยกขยะและก าจัดขยะ            

เพ่ือลดมลพิษ 
- การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า 
- การเกษตรชีวภาพ 
- การจัดสวนถาดแบบชื้น 
 

-เพ่ือให้โรงเรียนมีบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น  และ 
ตระหนักถึงความส าคัญของ             
ภาวะโลกร้อนและร่วมแรง
ร่วมใจในการที่จะปูองกัน
และแก้ไขปัญหา 

๑.ประชุมครูในฝุายชี้แจง 
   โครงการ 
๒.เสนอโครงการต่อ 
   ผู้บริหาร 
๓.จัดเตรียมสถานที่และ 
   อุปกรณ์ 
๔.ด าเนินกิจกรรม 
๕.ติดตามและประเมินผล 

๘๘.๗๓ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๒๗- 

 
ที ่

 
ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑๖ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
(ขั้นพื้นฐาน 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
(O-NET) วิชา ภาษาไทย 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
(O-NET) วิชาสังคมฯ 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
(O-NET) วิชา ภาษาต่างประเทศ 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
(O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
(O-NET) วิชาสุขฯ 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
(O-NET )วิชาศิลปะ 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
(O-NET) วิชาการงานอาชีพฯ 
 

-เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ความรู้ ทักษะความสามารถ
ในกระบวนการคิด ทักษะ
ชีวิตที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

๑.ประชุมครูในกลุ่มสาระ
ชี้แจงโครงการ 
๒.เสนอโครงการต่อ 
  ผู้บริหาร 
๓.จัดเตรียมสถานที่และ 
  อุปกรณ์ 
๔.ด าเนินกิจกรรม 
๕.ติดตามและประเมินผล 

๘๘.๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๒๘- 

๑๑.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
   โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. รอบสาม เมื่อวันที่    
๒ –  ๔  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ดังนี้ 
 -  ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  การศึกษาปฐมวัย มีครู จ านวน ๓ คน  เด็ก จ านวน  ๔๑ คน 
 -  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จ าแนกเป็น 
   ประถมศึกษา   มีบุคลากร  จ านวน ๘  คน   ผู้เรียน  จ านวน  ๑๑๙ 
  มัธยมศึกษา     มีบุคลากร  จ านวน ๑๔ คน  ผู้เรียน  จ านวน  ๓o๖ 
 รวมทั้งสถานศึกษา       มีบุคลากร  จ านวน ๒๕ คน  ผู้เรียน  จ านวน  ๔๖๖ 
 
 ๑๑.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก ่

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 
๒ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
๓ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีมาก 
๔ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 
๕ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 
๖ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
๗ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 
๘ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ดีมาก 

๙ ๑o ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๑o ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
๑๑ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ดีมาก 

๑๒ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีมาก 
 
ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี 
 - 
 จุดเด่น 
  ๑. เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขนิสัยสมวัย มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย มีสุขภาพจิตและสุนทรียภาพสมวัย ชื่นชอบศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว มี
พัฒนาการด้านสังคมสมวัย มีความรับผิดชอบต่องานที่ครูมอบหมาย มีความซื่อสัตย์รู้จักของของตนเอง และ
ของผู้อ่ืน เด็กมีความประหยัดรู้จักออม เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย มีนิสัยรักการอ่าน ใฝุรู้ในเรื่อง
รอบตัว สามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะพ้ืนฐานตาม
พัฒนาการ  ๔  ด้าน เด็กมีคุณลักษณะตามที่ก าหนดไว้ตามอัตลักษณ์ " วินัยเด่น  เก่งการงาน  บูรณาการชีวิต
ด้วยรักและรับใช้ในวิถีท่ีพอเพียง " ได้ด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา จนส่งผลสะท้อนความเป็น



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๒๙- 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ  " โรงเรียนคือบ้าน  "  มีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ เป็นโครงการพิเศษเพ่ือแก้ปัญหาเด็ก 

 ๒. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการฝุายบริหารจัดการ  ฝุายวิชาการ   ฝุายบุคลากร  
ฝุายกิจการนักเรียน และฝุายมาตรฐานคุณภาพ  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ถูก 
สุขลักษณะ  ปลอดภัย  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมพัฒนา เด็กปฐมวัย
อย่างสม่ าเสมอ  ดูแลสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีมาตรการด้านความปลอดภัยและการ
ปูองกันการบาดเจ็บในเด็ก 

 ๓. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเด็กครบทั้ง  ๔  ด้าน  มีเทคนิคและความช านาญในการจัดกิจกรรมหลัก  ๖  กิจกรรม  
ครูจัดให้เด็กได้ทัศนศึกษาท้ังแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  รวมถึงเชิญวิทยากรในท้องถิ่นมา
ช่วยสอนเด็ก  จัดให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อแด็ก  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  ตลอดจน  เปิด
โอกาสให้มีการสร้างมิตรภาพระหว่างเด็ก 

 ๔. สถานศึกษาได้มีการวางแผน  จัดท าแผนพัฒนาประจ าปี  แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  รายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา  ข้อมูลระบบบริหารสารสนเทศสถานศึกษา  มีโครงการที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาการของการประกับคุณภาพภายใน 

     จุดที่ควรพัฒนา 

 ๑. เด็กได้รับการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการไม่หลากหลาย  เด็กบางส่วนลอกเลียน
เพ่ือนหรือท าตามแบบที่ครูบอกหรือครูท าเป็นตัวอย่างเท่านั้น 

 ๒. ครูบางส่วนส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ  ให้เด็กเลือกท าชิ้นงานที่ตนเองชอบ  
ท าตามจินตนาการของเด็กน้อย  และตีกรอบความคิดของเด็ก และใช้ข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการเด็กมา
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเด็กน้อย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

   เด็กควรได้รับการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่หลากหลาย  ถ่ายทอด
ความคิดผ่านการท างานศิลปะ  เล่าเรื่อง  เล่นเกมภาษา  เป็นต้น  ไม่ลอกเลียนเพ่ือนหรือท าตามแบบที่ครูบอก
หรือครูท าเป็นตัวอย่าง  ระยะเวลาการพัฒนา  ๑  ปี 

 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

   ไม่มี 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๓๐- 

 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   ครูควรส่งเสริมให้เด็กแสกงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ ให้เด็กเลือกท าชิ้นงานที่ตนเองชอบ
ท าตามจินตนาการของเด็ก  ไม่ตีกรอบความคิดเด็ก  และควรใช้ข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการเด็กอย่าง
หลากหลายวิธีมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเด็ก  รวมถึงแก้ไขปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูใน
ครั้งต่อไป  ระยะเวลาการพัฒนา  ๑  ปี 

 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

   ไม่มี 

 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี  (Good  Practice)  ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

  สถานศึกษามุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา  " โรงเรียนคือบ้าน "  โดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  
มุ่งพัฒนาเด็กที่มีฐานะยากจน  ก าพร้า  ถูกทอดทิ้ง  เป็นนักเรียนด้อยโอกาส  ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพที่ไม่พึงประสงค์  สถานศึกษาจึงร่วมมือกับผู้น า
ชุมชนและองค์กรเอกชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  โดยในระดับปฐมวัยได้จัดท า
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  ให้เด็กเข้าร่วมสังเกตรุ่นพ่ีในกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้
และฝึกประสบการณ์ชีวิต  กิจกรรมโครงการสวนเกษตร(พ่ีสอนน้อง)  กิจกรรมปลูกข้าวตามรอยพ่อ  กิจกรรม
พัฒนาฐานการเรียนรู้  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  การด าเนินงานโครงการ ท าให้เด็กมีความรู้สึกเสมือน
อยู่ในบ้านและได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง  มีทักษะในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างความสุข  น าความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและน าไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๓๑- 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จ าแนกตามกลุ่มตัวบง่ชี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.oo ๕.oo ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.oo ๕.oo ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวยั ๕.oo ๕.oo ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๔   เด็กมีพัฒนาการดา้นสตปิัญญาสมวัย ๑o.oo ๘.๕o ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑o.oo ๙.oo ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๖   ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.oo ๓๒.oo ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๑๕.oo ๑๕.oo ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๘   ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.oo ๔.๔๑ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชีท้ี่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณธิาน / วิสยัทัศน์ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕o ๒.๕o ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑o  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๒.๕o ๒.๕o ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕o ๒.๕o ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕o ๒.๕o ดีมาก 

คะแนนรวม ๑oo.oo ๙๔.๔๑   ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่  ๘o คะแนนขึน้ไป      √   ใช่            ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้รับคะแนนดีขึ้นไปอย่างน้อย  ๑o  ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  √   ใช่            ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   √   ใช่            ไม่ใช่  

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
    √     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๓๒- 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง ฯ 

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ขื่อตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที๑่มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.oo ๕.oo ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.oo ๕.oo ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กพัฒนาด้านสังคมสมวัย ๕.oo ๕.oo ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาด้านสติปัญญาสมวัย ๑o.oo ๘.๕o ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อขั้นต่อไป ๑o.oo ๙.oo ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

๒.๕o ๒.๕o ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑o ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕o ๒.๕o ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕o ๒.๕o ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.oo ๑๕.oo ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕o ๒.๕o ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

๓๕.oo ๓๒.oo ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.oo ๔.๙๑ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑oo.oo ๙๔.๔๑ ดีมาก 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๓๓- 

ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่  
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๑ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 

๒ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 

๓ ๓ ผู้เรียนมีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 

๔ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดีมาก 

๕ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

๖ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 

๗ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 

๘ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

๙ ๑o ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๑o ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 

๑๑ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี ได้แก่ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๑ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ต้องปรับปรุง 

 
จุดเด่น 
  ๑. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
ความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นท าเป็น มีอัตลักษณ์ " วินัยเด่น เก่งการงาน บูรณาการชีวิตด้วยรัก
และรับใช้ในวิถีที่พอเพียง "  ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ เคารพกฎระเบียบของสังคมและรู้จักปรับ
ตนตามสถานการณ์ รู้คุณคน ชาติ พระมหากษัตริย์ และ ศรัทธาในศาสนา เก่งการงาน รับผิดชอบ เพียรทน มี
เหตุผล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุเรียน ใฝุรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิต รักและรับ
ใช้ มีความรักเมตตา ให้อภัย เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม ความพอเพียง รู้จักประหยัด อดออมใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียน
เจ้าฟูาอุบลรัตน์ได้ด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษาจนส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๓๔- 

สถานศึกษา  คือ "โรงเรียนคือบ้าน"  มีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริเป็นโครงการเพ่ือ
แก้ปัญหาผู้เรียน 
  ๒. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการฝุายบริหารจัดการ ฝุายวิชาการ  ฝุายบุคลากร  
ฝุายกิจการนักเรียน และฝุายมาตรฐานคุณภาพ สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด 
ถูกสุขลักษณะปลอดภัย 
  ๓. ครูส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๔. สถานศึกษาได้มีการวางแผน จัดท าแผนพัฒนาประจ าปี แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา รายงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา  ข้อมูลระบบบริหารสารสนเทศสถานศึกษา มีโครงการที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาของการประกันคุณภาพภายใน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
   ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) ต่ ากว่าระดับดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
  
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
   ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูทุกคนน า
ผลการทดสอบระดับชาติที่ประกาศเป็นรายมาตรฐานการเรียนรู้มาวิเคราะห์และน าไปใช้การจัดท าแผนพัฒนา
การเรียนรู้จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่มีผลการ
ทดสอบต่ ากว่าร้อยละ ๕o วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือให้ทราบสาเหตุที่ท าให้ผลการทดสอบต่ า และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและสอนซ่อมเสริมเพื่อแก้ปัญหา ระยะเวลาการพัฒนา ๒ ปี               
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ไม่มี 
  ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ไม่มี 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
   ไม่มี 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
   สถานศึกษามีจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา " โรงเรียนคือบ้าน "   โดยคณะภคินีเซนต์ปอล 
เดอ ซาร์ตร  มุ่งพัฒนาเด็กที่มีฐานะยากจน ก าพร้า ถูกทอดทิ้ง เป็นนักเรียนด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคเอดส์ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพที่ไม่พึงประสงค์  สถานศึกษาจึงร่วมมือ
กับผู้น าชุมชนและองค์กรเอกชนในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  ในผู้ เรียนระดับ
ประถมศึกษาได้จัดท าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  ให้เด็กเข้าร่วมสังเกตรุ่นพ่ีใน
กิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชีวิต  กิจกรรมโครงการสวนเกษตร(พ่ีสอนน้อง)  กิจกรรมปลูกข้าว
ตามรอยพ่อ  กิจกรรมพัฒนาฐานการเรียนรู้  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  การด าเนินงานโครงการ ท าให้
ผู้เรียนมีความรู้สึกเสมือนอยู่ในบ้านและได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง  มีทักษะในการด ารงชีวิต  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างความสุข  น าความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและน าไปปฏิบัติได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๓๕- 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จ าแนกตามกลุ่มตัวบง่ชี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑o.oo ๙.๒o ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑o.oo ๙.๒๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑o.oo ๙.o๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑o.oo ๙.๑๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒o.oo ๕.๒๘ ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑o.oo ๙.oo ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.oo ๕.oo ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.oo ๔.๘๙ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน์ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.oo ๕.oo ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑o  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.oo ๕.oo ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.oo ๕.oo ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.oo ๕.oo ดีมาก 

คะแนนรวม ๑oo.oo ๘o.๘๑ ดี 
การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่  ๘o คะแนนขึน้ไป      √   ใช่            ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้รับคะแนนดีขึ้นไปอย่างน้อย  ๑o  ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  √   ใช่            ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่         √   ไม่ใช่  

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน :   
       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา          √ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา              
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-๓๖- 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง ฯ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที๑่มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑o.oo ๙.๒o ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑o.oo ๙.๒๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑o.oo ๙.o๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑o.oo ๙.๑๙ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒o.oo ๕.๒๘ ต้อง

ปรับปรุง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์  
              พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

๕.oo ๕.oo ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑o ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.oo ๕.oo ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                สถานศึกษา 

๕.oo ๕.oo ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานทีว่่าด้วยการบริหารจดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ๕.oo ๕.oo ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
                แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.oo ๕.oo ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น 
              ส าคัญ 

๑o.oo ๙.oo ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.oo ๔.๘๙ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑oo.oo ๘o.๘๑ ดี 
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-๓๗- 

  จากสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่ผ่านมา  ยังมีตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือขอรับการประเมินใหม่ภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งผลการประเมิน
ครั้งแรก  
  ทั้งนี้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
การปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการพัฒนา
ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร สมศ.  ตั้งแต่
วันที่    ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  การรับรองมาตรฐานการศึกษาจะมีผลอยู่จนถึงรอบการประเมินเพ่ือ
รับรองมาตรฐานคราวต่อไป ซึ่งจะต้องด าเนินการภายในระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่การรับรองมาตรฐานในรอบ
การประเมินนี้ ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
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-๓๘- 

บทที่  ๒  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

๑.  การบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๖  ฝุาย  ได้แก่   
๑) ฝุายบริหารจัดการ   ๒) ฝุายวิชาการ  ๓) ฝุายบุคลากร  ๔)  ฝุายกิจการนักเรียน    
๕) ฝุายมาตรฐานคุณภาพ และ ๖) ฝุายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน   โดยยึดหลักหารบริหาร/เทคนิคการ  
    บริหารแบบ  SBM   
  

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

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 
-  งานบ ารงุรกัษา 
   บุคลากร 
-  งานด้านอภิบาล 
   และแพรธ่รรม 

 

ฝุายกิจการ
นักเรียน 

 
 
- งานรกัษาระเบียบ 
  วินัยนกัเรียน 
- งานกิจกรรมนกัเรียน 
- งานแนะแนว 
- งานสัมพนัธ์ชมุชน 
 

ฝุายทรัพยากร
เพ่ือการเรียนการ

สอน 
 

-  งานบ ารงุรกัษาและ 
   พัฒนาอาคารสถานที ่
-  งานการใชอ้าคาร 
   สถานที ่
-  งานสร้างบรรยากาศ  
   และอนรุกัษ์   
   สิ่งแวดล้อม 
-  งานจัดหาและบ ารุง 
   รกัษาพัสดุ –  ครุภัณฑ์ 
-  งานส่งเสรมิทรัพยากร 
   เพือ่การเรียนรู ้
-  งานรักษาความ 
   ปลอดภัย 
 
 
 
 

มูลนิธิอุบลรัตน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
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-๓๙- 

๒.  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 
 
 ปรัชญา :   “ มนุษย์ที่มีคุณภาพ  คือมนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้ ” 
 วิสัยทัศน์: บริหารจัดการเป็นระบบ ผู้เรียนและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นบุคคลเพ่ือผู้ อ่ืน                        

มีคุณภาพตามศักยภาพ    สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและชาติพันธุ์ท้องถิ่น          
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

 พันธกิจ :   
 ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม  
      ระเบียบวินัย ความเป็นประชาธิปไตย และเป็นบุคคลเพ่ือผู้อื่น   
 ๒. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย และ 
     ชาติพันธุ์ท้องถิ่น   

๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ  ตลอดจนความสามารถในกระบวนการคิด   
    ทักษะชีวิต  ที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
๔. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
๕. ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายและ 
    ความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป     
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  
๗. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านสุขนิสัยและสุขภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย  
๘. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน  
๙. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียน  
๑๐.พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการแสวงหาความรู้ 

ด้วยตนเอง  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนให้มีความสามารถตามความถนัดเต็มตาม   
ศักยภาพ  

๑๑.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนายกระดับ 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  
๑๒.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล  

  ๑๓.บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ให้มีมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ   ชาร์ตร     
           และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา  
       ๑๔.จัดอาคาร สถานที่  อุปกรณ์ เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกระบวน 
        การเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัย   

๑๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา  
อัตลักษณ์  :   วินัยเด่น  เก่งการงาน  บูรณาการชีวิตด้วยรักและรับใช้  ในวิถีท่ีพอเพียง 
เอกลักษณ ์:   โรงเรียนคือบ้าน 
มาตรการส่งเสริม ( ตามนโยบาย/แก้ไขปัญหา)  :   
    ๑. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
มาตรการส่งเสริม (ยกระดับคุณภาพ)  :   
    ๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘  กลุ่มสาระ 
    ๒. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
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-๔๐- 

๓.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

      กลยุทธ์ที่ ๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบัน  
                มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย ความเป็นประชาธิปไตย และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น   
 กลยุทธ์ที่ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  
                         และชาติพันธุ์ท้องถิ่น   

กลยุทธ์ที่๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ  ตลอดจนความสามารถในกระบวนการ 
              คิด  ทักษะชีวิต  ที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
กลยุทธ์ที ่๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา 
              ให้เหมาะสมตามวัย 
กลยุทธ์ที ่๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
              ตรงที่หลากหลายและความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป     

กลยุทธ์ที่ ๖.ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน 
              ชีวิตอย่างมีความสุข  
กลยุทธ์ที่๗. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัยและสุขภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย  
กลยุทธ์ที่ ๘. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๙. ส่งเสริมและพัฒนาและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียน  

กลยุทธ์ที่๑๐.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการ 
               แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนให้มีความสามารถตาม 
               ความถนัดเต็มตามศักยภาพ  
กลยุทธ์ที่๑๑.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ 
               พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  
กลยุทธ์ที่๑๒.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญ 
               เปาโล  

  กลยุทธ์ที่๑๓.ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ให้มีมาตรฐาน 
                          การศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ   ชาร์ตร  และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
                          ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา  
       กลยุทธ์ที่๑๔.ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนมีอาคาร สถานที่  อุปกรณ์ เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม และ 
                          บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัย   

กลยุทธ์ที่๑๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนา 
                การศึกษา  
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-๔๑- 

๔.  เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  ๔.๑  มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี   ปฐมวัย 
เป้าหมาย/เกณฑ์ 

ที่คาดหวัง 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  
๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ  คนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๓.๒ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว กถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ

น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินับเชิงบวก ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาของเด็ก ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป

รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
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-๔๒- 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๕.๑๐ ครูจัดสารนิทัศน์และน ามาไตร่อตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล 

 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และมีความคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนาเด็กปฐมวัย ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสาวนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย

เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 
ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา 
 

 

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๗.๒ มีระบบและกลให้ผู้มีส่วนร่มทุกฝุายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๗.๓ จักกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานตาม ที่ก าหนด ใน
กฎกระทรวง 

 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๘.๔ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รอ้ยละ ๘๔.๐๐ 
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-๔๓- 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ 
มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  และ
จุดเน้นของ การศึกษาปฐมวัย 

 

๑๐.๑ 
 

จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมายปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่  ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
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-๔๔- 

  ๔.๒  มาตรฐานการศึกษา  ระดับขั้นพื้นฐาน   
 

มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
เปูาหมาย/เกณฑ์

ทีค่าดหวัง 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ คนตรี/นาฎศิลป์/กีฬา/นันทนาการ

ตามจินตนา 
ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๒.๓ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
มาตรฐานที่  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  
                   แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมสมเหตุ 

 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง  

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๔.๒ น าเสนิวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย  คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
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-๔๕- 

มาตรฐานที่  ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
                  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการส าเร็จ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
๗.๑ 

 
ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๗.๖ ครูให้ค าปรึกษาแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๗.๘ ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และมีความคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนาผู้เรียน  ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย

เป็นฐานคิด ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 
ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
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-๔๖- 

มาตรฐานที่  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม บทบาท
หน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
มาตรฐานที่  ๑๐  สถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
                      ผู้เรียนอย่างรอบด้าน  (๑๐  คะแนน) 

 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและ

ความสนใจ 
ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน   

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียน 
                         พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง    อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน 

เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

มาตรฐานที ่๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด 
                           ในกฎกระทรวง  

 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๑๒.๔ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียน 
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-๔๗- 

มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
                     แห่งการเรียนรู้ 

 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ 
มาตรฐานที่  ๑๔   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา 
                            และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 

๑๔.๑ จดัโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้บรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที ่ ๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
                             เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๔๘- 

๕.  การวางแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา   
๕.๑  ระดับ ปฐมวัย  
 ๑)  มาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 

สนองกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(มฐ./ตบช.) 
๑.โครงการกีฬา-กรีฑาสี 
   สัมพันธ์ 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 
 

พันธกิจที่ ๔,๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เปูาประสงค์ที่ ๔,๕ 

มาตรฐานที่ ๑   
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๔ 

๒.โครงการอนุรักษ์และ 
   ส่งเสริมมารยาทไทย 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๔,๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เปูาประสงค์ที่ ๔,๕ 

มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔ 

๓.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   นักเรียน 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๔,๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เปูาประสงค์ที่ ๔,๕ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔   

๔.โครงการโรงเรียนส่งเสริม  
   สุขภาพ 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๔,๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เปูาประสงค์ที่ ๔,๕ 

มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๔ 
 

๕.โครงการสัมพันธ์ชุมชน -เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๔,๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เปูาประสงค์ที่ ๔,๕ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔ 

๖.โครงการเด็กดีมีวินัย -เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๔,๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เปูาประสงค์ที่ ๔,๕ 

มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔ 

๗.กิจกรรมอาหารฝีมือหนู 
 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๔,๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เปูาประสงค์ที่ ๔,๕ 

มาตรฐานที่ ๑   
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 

๘.โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
   ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๔,๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เปูาประสงค์ที่ ๔,๕ 

มาตรฐานที่ ๓   
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔    

๙.กิจกรรมวันพ่อ -เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๔,๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เปูาประสงค์ที่ ๔,๕ 

มาตรฐานที่ ๓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔ 

๑๐.กิจกรรมวันวิชาการ -เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๔,๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เปูาประสงค์ที่ ๔,๕ 

มาตรฐานที่ ๔  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๕ 

๑๑.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ -เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๔,๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เปูาประสงค์ที่ ๔,๕ 
 

มาตรฐานที่ ๓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๔๙- 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 

สนองกลยทุธ์ของ
สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตบช.) 

๑๒.กิจกรรมอาหารฝีมือหนู 
 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๔,๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เปูาประสงค์ที่ ๔,๕ 

มาตรฐานที่ ๑   
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 

๑๓.กิจกรรมจิตรกรน้อย -เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๔,๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เปูาประสงค์ที่ ๔,๕ 

มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๔ 

๑๔.กิจกรรมหนูน้อยนักส ารวจ -เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 
-ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล  
จ านวน ๓ คน 

พันธกิจที่ ๔,๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เปูาประสงค์ที ่๔,๕ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๕ 
 

๑๕.กิจกรรมวันไหว้ครู -เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๔,๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เปูาประสงค์ที่ ๔,๕ 

มาตรฐานที่ ๓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔ 

๑๖. กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน -เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกจิที่ ๔,๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เปูาประสงค์ที่ ๔,๕ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
 

 
 
 ๒)  มาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 

สนองกลยุทธ์ของถาน
ศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตบช.) 

๑.โครงการงานนโยบาย 
   และแผน 

-คณะผู้บริหารจ านวน ๒  ท่าน 
-คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
จ านวน ๓ คน 

พันธกิจที่ ๑๓   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓  
เปูาประสงค์ที่ ๑๓   

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๕ 

๒.โครงการพัฒนาบุคลากร -คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
 จ านวน ๓ คน 

พันธกิจที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒
เปูาประสงค์ที่ ๑๒ 

มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๑๐ 

๓.โครงการวิจัยในชั้นเรียน -คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
 จ านวน ๓ คน 

พันธกิจที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒
เปูาประสงค์ที่ ๑๒ 

มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๑๐ 

๔.โครงการอบรมฟ้ืนฟูจิตใจ -คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
 จ านวน ๓ คน 

พันธกิจที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒
เปูาประสงค์ที๑่๒ 
 

มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๑๐ 
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-๕๐- 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 

สนองกลยุทธ์ของถาน
ศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตบช.) 

๕.โครงการรักยกก าลังสองมอบ  
   ให้ศิษย์ 

-คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
 จ านวน ๓ คน 

พันธกิจที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒
เปูาประสงค์ที๑่๒ 

มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๑๐ 
 

๖.โครงการพัฒนาครูตาม 
    มาตรฐานวิชาชีพและ 
    จิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล 

-คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
 จ านวน ๓ คน 

พันธกิจที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒
เปูาประสงค์ที๑่๒ 

มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๑๐ 

๗.โครงการพัฒนาหลักสูตร -คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
 จ านวน ๓ คน 

พันธกิจที่ ๑๐,๑๑  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐,๑๑ 
เปูาประสงค์ที่ ๑๐,๑๑   

 มาตรฐานที่ ๗  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ 

๘.โครงการตรวจติดตาม
ประเมินภายในโรงเรียน 

- คณะผู้บริหารจ านวน ๒ ท่าน 
-คณะครูจ านวน ๓๐ คน 
-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ 
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๑๓   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ 
เปูาประสงค์ที่ ๑๓ 

มาตรฐานที่ ๘  
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ 
 

   
 
 
 ๓)  มาตรฐาน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 

สนองกลยทุธ์ของถาน
ศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตบช.) 

๑.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต -คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
จ านวน ๓ คน 
-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ 
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๑๔  
ยุทธศาสตร์ที่  ๑๔ 
เปูาประสงค์ที่ ๑๔   

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ 
 

๒.งานส่งเสริมทรัพยากรเพ่ือ 
   การเรียนรู้ 

-คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
จ านวน ๓ คน 
-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ 
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๔  
เปูาประสงค์ที่ ๑๔
  

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ 
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-๕๑- 

 ๔)  มาตรฐาน ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ) 

สนองกลยุทธ์ของถาน
ศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตบช.) 

๑.โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์  
   ของนักเรียน 

-คณะผู้บริหารจ านวน  ๒ ท่าน 
-คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
จ านวน ๓ คน 
-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ 
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๙ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เปูาประสงค์ที่ ๙  

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑-๑๐.๒ 

๒.โครงงานส่งเสริมเอกลักษณ์ 
   ของโรงเรียน 

-คณะผู้บริหารจ านวน  ๒ ท่าน 
-คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
จ านวน ๓ คน 
-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ 
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๘ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘
เปูาประสงค์ที่ ๘ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑-๑๐.๒ 

 
 
 
 ๕)  มาตรฐาน ด้านมาตรการส่งเสริม 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 

สนองกลยุทธ์ของถาน
ศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตบช.) 

๑.โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

- คณะครูระดับชั้นอนุบาล
จ านวน ๓ คน 
-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ 

จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๖ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
เปูาประสงค์ที่ ๖ 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑-๑๑.๒ 

๒.โครงการส่งเสริมการแข่งขัน 
   ทักษะทางวิชาการ 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๔,๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เปูาประสงค์ที่ ๔,๕ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๕ 
มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑-๑๑.๒ 
 

๓.โครงการส่งเสริมหลักสูตร 
   (ปฐมวัย) 

-คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
จ านวน ๓ คน 
-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ 
จ านวน  ๔๘  คน 

พันธกิจที่ ๓,๑๑  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓,๑๑ 
เปูาประสงค์ที่ ๓,๑๑   

มาตรฐานที่ ๗  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.
มาตรฐานที่ ๑๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑-๑๑.๒ 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๕๒- 

๕.๒  ระดับขั้นพื้นฐาน 
  ๑)  มาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 

สนองกลยุทธ์ของ
ถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตบช.) 

๑.โครงการกีฬา-กรีฑาสีสัมพันธ์ - นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๔  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เปูาประสงค์ที่ ๔ 

มาตรฐานที่ ๑,๗,๘   
ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๑,๗.๑,๗.๒,๘.๓ 

๒.โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม  
   มารยาทไทย 

- คณะครูจ านวน  ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๑,๒  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑,๒ 
เปูาประสงค์ที่ 
๑,๒ 

มาตรฐานที่ ๒   
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๓  

๓.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   นักเรียน 

- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๑    
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เปูาประสงค์ที่ ๑       

มาตรฐานที่ ๒   
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๓  

๔.โครงการสัมพันธ์ชุมชน - นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๑   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เปูาประสงค์ที่ ๑      

มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๖ 

๕.โครงการส่งเสริมการแข่งขัน 
   ทักษะส าหรับเด็กท่ีมีความ  
   ต้องการพิเศษ 

- นักเรียนที่มีความต้องการเป็น
พิเศษ จ านวน ๑๔ คน 
 

พันธกิจที่ 
๓,๑๐,๑๑   
ยุทธศาสตร์ที่ 
๓,๑๐,๑๑    
เปูาประสงค์ที่ 
๓,๑๐,๑๑ 

มาตรฐานที่ ๖   
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑-๖.๔ 

๖.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต - นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๑,๙    
ยุทธศาสตร์ที่ ๑,๙
เปูาประสงค์ที่ 
๑,๙ 

มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๑,๒.๒,๒.๓ 

๗.โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
   ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ 

- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๒   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
เปูาประสงค์ที่ ๒       

มาตรฐานที่ ๒  
ตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๑,๒.๒,๒.๓ 

๘.โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
 
 

- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๗    
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
เปูาประสงค์ที่ ๗ 

มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๔ 
 

๙.โครงการทัศนศึกษา 
 
 
 

- คณะครูระดับชั้น 
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๒๒  คน 
- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๓    
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เปูาประสงค์ที่ ๓ 

มาตรฐานที่ ๔  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๔ 
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-๕๓- 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 

สนองกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตบช.) 

๑๐.โครงการพัฒนาห้องสมุด 
 
 

- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๓    
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เปูาประสงค์ที่ ๓ 

มาตรฐานที่ ๓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔ 
 

๑๑.โครงการส่งเสริมทักษะ  
     การวิเคราะห์ และ  
     สังเคราะห์ 

-คณะครูระดับชั้น 
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๒๒  คน 
- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓  
จ านวน  ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เปูาประสงค์ที่ ๔ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๔ 

๑๒.โครงการเสริมหลักสูตร - นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที ่๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เปูาประสงค์ที่ ๑    

มาตรฐานที่ ๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๖ 
 

๑๓.โครงการเข้าค่ายพักแรม 
     ลูกเสือ-เนตรนารี 

- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เปูาประสงค์ที่ ๑ 
    

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔ 
 

 
 
 
๒)  มาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 

สนองกลยุทธ์ของถาน
ศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตบช.) 

๑.โครงการงานนโยบาย 
   และแผน 

- คณะผู้บริหารจ านวน ๒ 
ท่าน 
- คณะครูจ านวน ๓๐ คน 

พันธกิจที่ ๑๓   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓  
เปูาประสงค์ที่ ๑๓ 

มาตรฐานที่ ๘  
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑-๘.๖ 

๒.งานพัฒนาบุคลากร - คณะครู จ านวน ๓๐ คน พันธกิจที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒
เปูาประสงค์ที่ ๑๒ 

มาตรฐานที่ ๗  
ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑-๗.๙                                                                                                                                 

๓.งานวิจัยในชั้นเรียน - คณะครูจ านวน ๓๐  คน พันธกิจที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒
เปูาประสงค์ที่ ๑๒ 

มาตรฐานที่ ๗  
ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑-๗.๙                                                                                                                                 

๔.งานอบรมฟ้ืนฟูจิตใจ - คณะครูจ านวน ๓๐  คน พันธกิจที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒
เปูาประสงค์ที่ ๑๒ 
 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๙            
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-๕๔- 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 

สนองกลยุทธ์ของถาน
ศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตบช.) 

๕.โครงการรักยกก าลังสองมอบ  
   ให้ศิษย์ 

- คณะครูจ านวน ๓๐  คน พันธกิจที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒
เปูาประสงค์ที่ ๑๒ 

มาตรฐานที่ ๗  
ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑-๗.๙                                                                                                                                 

๖.งานพัฒนาครูตามมาตรฐาน 
   วิชาชีพและจิตตารมณ์ของ  
   นักบุญเปาโล 

- คณะครูจ านวน ๓๐  คน พันธกิจที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒
เปูาประสงค์ที่ ๑๒ 

มาตรฐานที่ ๗  
ตัวบ่งชี้ที่
๗.๖,๗.๗,๗.๘   

๗.โครงการจัดหาและ 
   บ ารุงรักษาพัสดุ-ครุภัณฑ์ 

- คณะครูจ านวน ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ 
เปูาประสงค์ที่ ๑๓ 

มาตรฐานที่ ๘  
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑-๘.๖ 

๘.โครงการพัฒนาหลักสูตร - คณะครูระดับชั้น 
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๒๒ คน 
 

พันธกิจที่ ๑๐,๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐,๑๑  
เปูาประสงค์ที๑่๐,๑๑ 

มาตรฐานที่ ๑๐   
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑-
๑๐.๖ 

๙.โครงการตรวจติดตาม 
   ประเมินภายในโรงเรียน 

- คณะผู้บริหารจ านวน ๒ ท่าน 
- คณะครูจ านวน ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๑๓   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ 
เปูาประสงค์ที่ ๑๓ 

มาตรฐานที่ ๑๒   
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ 
 

๑๐.งานรักษาความปลอดภัย - คณะครูจ านวน ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๔  
เปูาประสงค์ที่ ๑๔ 

มาตรฐานที่ ๑๑  
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๒ 

๑๑.โครงการจัดการศึกษาพิเศษ  
     เรียนร่วม 

- คณะครูจ านวน  ๓๐ คน 
- นักเรียนที่มีความต้องการ
เป็นพิเศษ จ านวน ๑๔ คน 

พันธกิจที่ ๓,๑๐,๑๑    
ยุทธศาสตร์ที่๓,๑๐,๑๑    
เปูาประสงค์ที๓่,๑๐,๑๑     

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑-
๑๐.๖ 

 
 
๓)  มาตรฐาน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 

สนองกลยุทธ์ของ
ถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตบช.) 

๑.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต - คณะครูจ านวน ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๑๔  
ยุทธศาสตร์ที่  ๑๔ 
เปูาประสงค์ที่ ๑๔   

มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 
 

๒.งานส่งเสริมทรัพยากรเพ่ือ 
   การเรียนรู้  

- คณะครูจ านวน ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๔  
เปูาประสงค์ที่ ๑  

มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ 
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-๕๕- 

๔)  มาตรฐาน ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 

สนองกลยุทธ์ของ
ถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตบช.) 

๑.โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ 
   ของนักเรียน 

-คณะผู้บริหารจ านวน  ๒ ท่าน 
-คณะครูจ านวน  ๓๐ คน 
- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓  
จ านวน  ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เปูาประสงค์ที่ ๙  

มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑,๑๔.๒ 

๒.โครงงานส่งเสริมเอกลักษณ์  
   ของโรงเรียน 

-คณะผู้บริหารจ านวน  ๒ ท่าน 
-คณะครูจ านวน  ๓๐ คน 
- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓  
จ านวน  ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๘
เปูาประสงค์ที่ ๘ 

มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ 
๑๔.๑,๑๔.๒ 

 
 
 
๕)  มาตรฐาน ด้านมาตรการส่งเสริม 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 

สนองกลยุทธ์ของ
ถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตบช.) 

๑.โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ  
   พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

- คณะครูจ านวน ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
เปูาประสงค์ที่ ๖ 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ 

๒.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   ด้วยเกษตรธรรมชาติ 

- คณะครูจ านวน ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
เปูาประสงค์ที่ ๖ 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ 

๓.โครงการส่งเสริมการแข่งขัน 
   ทักษะทางวิชาการ  
   (งานประสิทธิผล) 

- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๑๐    
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 
เปูาประสงค์ที่ ๑๐       

มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ 

๔.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์    
   ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
   (ข้ันพื้นฐาน) 
 

- คณะครูจ านวน ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓   
จ านวน   ๓๙๘  คน 

พันธกิจที่ ๓,๑๐    
ยุทธศาสตร์ที่ ๓,๑๐ 
เปูาประสงค์ที่ 
๓,๑๐ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑-๑๐.๖ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ 
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-๕๖- 

บทที่  ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง  ผลการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้  ดังนี้ 
๑  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ๑.  การวางแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา   
 ๕.๑  ระดับ ปฐมวัย  
 ๑)  มาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

๑.โครงการกีฬา-กรีฑาสี 
  สัมพันธ์ 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 
 

๙๔.๒๐ - เด็กมีการพัฒนาทักษะ 
 ทั้ง  ๔ ด้าน 
- เด็กมีสุขภาพร่างกาย 
 และใจที่แข็งแรง 
- เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  
รู้จักการให้อภัย มีความ
สามัคคี   

 
๒.โครงการอนุรักษ์และ 
   ส่งเสริมมารยาทไทย 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

๙๔.๐๐ - เด็กเห็นถึงคุณค่า  และ
ความส าคัญของมารยาท
ไทย  
- เด็กมีมารยาทที่ดีงาม    
- เด็กอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย 
 

๓.โครงการพัฒนาคุณภาพ  
   ชีวิตนักเรียน 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

๙๓.๖๗ - เด็กเป็นบุคคลที่มี
คุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย  
- เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง  
ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
- เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
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-๕๗- 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

๔.โครงการส่งเสริมสุขภาพ -เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

๙๑.๔๕ - เด็กมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี   
- เด็กมีความรู้ด้านสุขภาพ
และมีสุขนิสัยในการดูแล
ตนเอง 
- เด็กมีน้ าหนักส่วนสูง ตาม
เกณฑ์อนามัยและมี
สมรรถภาพตามเกณฑ์  

๕.โครงการสัมพันธ์ชุมชน -เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

๙๕.๙๕ -เดก็กล้าคิด กล้าแสดงออก 
 

๖.โครงการเด็กดีมีวินัย -เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

๙๒.๓๐ -เด็กมีพัฒนาด้านร่างกายท่ี
เหมาะสม 
 

๗.กิจกรรมอาหารฝีมือหนู 
 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

๘๘.๗๖ - เด็กได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยจาก
สารเคมีและสารปนเปื้อน 
- เด็กทราบกระบวนการ
ผลิต และกระบวนการใน
การปรุงประกอบอาหารที่
ปลอดภัย      

๘.โครงการสืบสาน  
   วัฒนธรรมล้านนาและ  
   กลุ่มชาติพันธุ์ 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

๙๘.๕๐ - เด็กเห็นถึงความส าคัญ 
และคุณค่าของวัฒนธรรม  
ประเพณีในกลุ่มชาติพันธุ์
ของตน 
- เด็กเกิดความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรม ประเพณี   ใน
กลุ่มชาติพันธุ์ของตน 
- เด็กรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงามของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ของตน 

๙.กิจกรรมวันพ่อ -เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

๙๔.๐๐ - เด็กมีความกตัญญู กตเวที  
- เด็กอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของไทย 
- เด็กมีประสบการณ์ตรง  
และเรียนรู้จากการปฏิบัติ
กิจกรรม 
- เด็กให้กล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกต้อง 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๕๘- 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

๑๐.กิจกรรมวันวิชาการ 
     ทักษะแห่งโลกอนาคต 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

๙๔.๒๐ - เด็กเกิดการพัฒนาทักษะ
ทั้ง  ๔ ด้าน 
- เด็กมีคุณภาพ  เป็นคนดี 
คนเก่งและด าเนินชีวิต 
ประจ าวันอย่างมีความสุข 
 
 

๑๑.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ -เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

๙๓.๒๕ - เด็กมีความกตัญญู กตเวที  
- เด็กอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของไทย 
- เด็กมีประสบการณ์ตรง  
และเรียนรู้จากการปฏิบัติ
กิจกรรม 
- เด็กให้กล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกต้อง 

๑๒.กิจกรรมอาหารฝีมือหนู 
 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

๘๘.๗๖ - เด็กได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัยจาก
สารเคมีและสารปนเปื้อน 
- เด็กทราบกระบวนการ
ผลิต และกระบวนการใน
การปรุงประกอบอาหารที่
ปลอดภัย      

๑๓.กิจกรรมจิตรกรน้อย -เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

๘๙.๕๔ - เด็กมีศักยภาพทางด้าน
ศิลปะ  ดนตรี และนาฏศิลป์   
- เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 
- เด็กมีผลงานทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

๑๔.กิจกรรมหนูน้อยนัก 
     ส ารวจ 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 
-ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล  
จ านวน ๓ คน 

๙๐.๔๘ - เด็กเกิดการพัฒนาทักษะ
ทั้ง  ๔  ด้าน  
- เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงที่
หลากหลาย 
- เด็กเกิดการเรียนรู้ที่สนุก 
สนานและมีประสิทธิภาพ 
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-๕๙- 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

๑๕.กิจกรรมวันไหว้ครู -เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

๙๖.๐๐ - เด็กมีความกตัญญู กตเวที  
- เด็กอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของไทย 
- เด็กมีประสบการณ์ตรง  
และเรียนรู้จากการปฏิบัติ
กิจกรรม       - เด็กกล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

๑๖.กิจกรรมหนูน้อย 
     นักอ่าน 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

๙๑.๔๐ - เด็กมีนิสัยรักการอ่าน 
- เด็กมีพ้ืนฐานทางด้าน
ภาษาเพ่ือเรียนรู้ในระดับชั้น
ประถมศึกษา 
- เด็กมีการเรียนรู้ผ่าการลง
มือท า และ ประสบการณ์
ตรง 
- เด็กเกิดการพัฒนาทักษะ
ครบทั้ง  ๔  ด้าน  ตรงตาม
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
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-๖๐- 

๒)  มาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลที่เกิดขึ้นกับครู/

ผู้บริหาร/สถานศึกษา 
๑.โครงการงานนโยบาย 
   และแผน 

-คณะผู้บริหารจ านวน ๒  
ท่าน 
-คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
จ านวน ๓ คน 
 

๙๘.๗๕ - เพ่ือให้การปฎิบัติงานใน
แต่ละฝุาย เป็นไปตาม
นโยบายและมีความเข้าใจ
ตรงกันในการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
แผนงานที่ชัดเจน  สามารถ
ปฎิบัติงานตามระยะเวลาที่
ก าหนด  สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เปูาหมาย และยุทธศาสตร์
ของโรงเรียน 
 

๒.งานพัฒนาบุคลากร -คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
 จ านวน ๓ คน 

๘๙.๕๐ - บุคลากรให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
- การเรียนการสอนจะได้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
- บุคลากรจะได้เพิ่มพูน
ความรู้ในด้านวิชาการมาก
ยิ่งขึ้นและน าไปใช้
แก้ปัญหาในการเรียนการ
สอน 
- บุคลากรได้แลกเปลี่ยน
ความรู้  ประสบการณ์ 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันและมีความรู้ทันต่อ
สถานการณ์ของสังคม
ปัจจุบัน 
 

๓.งานวิจัยในชั้นเรียน -คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
 จ านวน ๓ คน 

๙๔.๐๐ - พัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน 
- พัฒนาการสอนของครู 
ให้มีประสิทธิภาพ 
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-๖๑- 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลที่เกิดขึ้นกับครู/

ผู้บริหาร/สถานศึกษา 
๔.งานอบรมฟ้ืนฟูจิตใจ -คณะครูระดับชั้นอนุบาล 

 จ านวน ๓ คน 
๙๔.๗๐ - บุคลากรได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
- บุคลากรทุกคนเกิดความ
รัก ความสามัคคี รู้จัก
เสียสละ มีความเมตตา
กรุณาแก่ผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือ 
- เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
แสดงออกซ่ึงความเชื่อและ
การปฏิบัติศาสนกิจที่ตนนับ
ถือได้รวมทั้งรู้จักน าค่านิยม
แห่งพระวารสารไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลในชีวิตประจ าวัน 
 

๕.โครงการรักยกก าลังสอง  
   มอบให้ศิษย์ 

-คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
 จ านวน ๓ คน 

๙๒.๓๐  
 
 
 
 

๖.โครงการพัฒนาครูตาม 
   มาตรฐานวิชาชีพและ 
   จิตตารมณ์ของนักบุญ     
   เปาโล 

-คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
 จ านวน ๓ คน 

๙๐.๗๐ - ครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
และเจตนารมณ์ของนักบุญ
เปาโล 
-ครูผู้สอนมีวุฒิและ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู สอนตรงกับวิชาเอก / 
โท หรือตรงตามความถนัด
และความเหมาะสม 
- ครูศึกษาต่อในการ
พัฒนาการสอนเด็กพิเศษ 
(IEP)  
- ครูให้มีความมุ่งมั่นและ
อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ตรง
ต่อเวลา   
- ครูผู้สอนเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ เป็นคนดี เป็นคน
เก่ง และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
นักเรียน 
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-๖๒- 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลที่เกิดขึ้นกับครู/

ผู้บริหาร/สถานศึกษา 
๗.โครงการพัฒนาหลักสูตร -คณะครูระดับชั้นอนุบาล 

 จ านวน ๓ คน 
๙๖.๐๐ - มีการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพตามศักยภาพ 
 

๘.โครงการตรวจติดตาม  
   ประเมินภายในโรงเรียน 

- คณะผู้บริหารจ านวน ๒ 
ท่าน 
-คณะครูจ านวน ๓๐ คน 
-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ 
จ านวน  ๔๘  คน 

๙๐.๒๗ -โรงเรียนมีระบบตรวจสอบ
ประเมินผลเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   
 
 
 ๓)  มาตรฐาน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน/ครู/

สถานศึกษา/ชุมชน 
๑.งานส่งเสริมทรัพยากร 
   เพ่ือการเรียนรู้ 

-คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
จ านวน ๓ คน 
-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ 
จ านวน  ๔๘  คน 

๘๗.๐๐ - สภาพอาคารที่ มีความ
มั่นคง สะอาด ปลอดภัย
และนักเรียนเป็นผู้ที่มีความ
รับผิดชอบในการดูแลรักษา
สาธารณสมบัติของโรงเรียน
ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้
งานได้ 

๒.โครงการส่งเสริมคุณภาพ  
   ชีวิต 

-คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
จ านวน ๓ คน 
-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ 
จ านวน  ๔๘  คน 

๘๗.๐๐ - โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและ
เด็กมีการจัดสภาพแวดล้อม
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๖๓- 

 ๔)  มาตรฐาน ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ) 

ผลส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน/ครู/
สถานศึกษา/ชุมชน 

๑.โครงการส่งเสริม 
 
   อัตลักษณ์ของนักเรียน 

-คณะผู้บริหารจ านวน  ๒ 
ท่าน 
-คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
จ านวน ๓ คน 
-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ 
จ านวน  ๔๘  คน 

๙๕.๗๕ - เด็กมีอัตลักษณ์ทีช่ัดเจนใน
ด้าน  วินัยเด่นเก่งการงาน  
บูรณาการชีวิตด้วยรักและ
รับใช้  ในวิถี 
ที่พอเพียง 
 

๒.โครงงานส่งเสริม 
   เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

-คณะผู้บริหารจ านวน  ๒ 
ท่าน 
-คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
จ านวน ๓ คน 
-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ 
จ านวน  ๔๘  คน 

๙๙.๒๕ -เด็กปฏิบัติตามเอกลักษณ์
ของโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์
ทีว่่า  
“โรงเรียนคือบ้าน” 

 
 
 ๕)  มาตรฐาน ด้านมาตรการส่งเสริม 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 

ผลส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน/ครู/
สถานศึกษา/ชุมชน 

๑.โครงการพัฒนา 
   เศรษฐกิจพอเพียงตาม  
   แนวพระราชด าริ 

- คณะครูระดับชั้นอนุบาล
จ านวน ๓ คน 
-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ 

จ านวน  ๔๘  คน 

๘๘.๙๐ - ครู  บุคลากร เด็ก และ
ชุ ม ช น  ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคัญของการเกษตร 
และสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยวิถี
ชีวภาพ ตลอดจนช่วยกัน
อนุรักษ์พัฒนา เรียนรู้ด้วย
วิธีพ่ึงพาตนเอง 
 

๒.โครงการส่งเสริมการ 
   แข่งขันทักษะทาง   
   วิชาการ 
   (งานประสิทธิผล) 

-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
จ านวน  ๔๘  คน 

๘๒.๓๐ - เด็กได้แสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับวัย 
 
 

๓.โครงการส่งเสริม  
   หลักสูตร(ปฐมวัย) 

-คณะครูระดับชั้นอนุบาล 
จ านวน ๓ คน 
-เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ 
จ านวน  ๔๘  คน 

๘๙.๐๒ - หลักสูตรมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
พัฒนาการ 
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-๖๔- 

๕.๒  ระดับขั้นพื้นฐาน 
 ๑)  มาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

๑.โครงการกีฬา-กรีฑาสี 
   สัมพันธ์ 

- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ คน 

๙๔.๒๐ - ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
และใจที่แข็งแรง 
- ผู้ เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม เช่น มีน้ าใจเป็น
นั กกีฬา   รู้ แ พ้   รู้ ชนะ  
รู้จักการให้อภัย มีความ
สามัคคี   

๒.โครงการอนุรักษ์และ  
   ส่งเสริมมารยาทไทย 

- คณะครูจ านวน  ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ คน 

๙๔.๐๐ - ผู้ เ รี ยน เห็นถึ งคุณค่ า  
แ ล ะคว า มส า คัญ ขอ ง
มารยาทไทย  
- ผู้เรียนมีมารยาทที่ 
ดีงาม    
- ผู้ เรียนอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 
 

๓.โครงการพัฒนาคุณภาพ  
   ชีวิตนักเรียน 

- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ คน 

๙๓.๖๗ - ผู้ เ รี ยน เป็นบุคคลที่ มี
คุณธ รรมจริ ย ธ รรม  มี
ระเบียบวินัย  
-ผู้ เ รี ยนรู้ จั กหน้าที่ ของ
ต น เ อ ง   ภ า ย ใ ต้ ก า ร
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย 
-ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  
 

๔.โครงการสัมพันธ์ชุมชน - นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ คน 

๙๒.๐๐ - ผู้ เรียนมีความกตัญญู 
กตเวที  
- ผู้เรียนอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
ของไทย 
- ผู้เรียนมีประสบการณ์
ตรง  และเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
- ผู้เรียนกล้าแสดงออกใน
สิ่งที่ถูกต้อง 
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-๖๕- 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

๕.โครงการส่งเสริมการ 
   แข่งขันทักษะส าหรับ 
   ผู้เรียนที่มีความต้องการ  
   เป็นพิเศษ 

- นักเรียนที่มีความต้องการ
เป็นพิเศษ จ านวน ๑๔ คน 
 

๙๓.๓๐ - จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ให้แก่ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการเป็นพิเศษได้อย่าง
เหมาะสมและมีคุณภาพ 
 

๖.โครงการพัฒนาคุณภาพ  
   ชีวิตนักเรียน 

- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ คน 

๙๓.๖๗ -เรียนมีคุณธรรม   
จริยธรรม 
- ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ 
 

๗.โครงการสืบสาน 
   วัฒนธรรมล้านนาและ  
   กลุ่มชาติพันธุ์ 

- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ คน 

๙๘.๕๐ - ผู้ เ รี ย น ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคัญ และคุณค่า
ของวัฒนธรรม  ประเพณี
ในกลุ่มชาติพันธุ์ของตน 
- ผู้ เ รี ย น เ กิ ด ค ว า ม
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม    
ประเพณี   ในกลุ่มชาติ
พันธุ์ของตน 
- ผู้ เ รี ย น รู้ จั ก อ นุ รั ก ษ์
วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี
งามของกลุ่มชาติพันธุ์ของ
ตน 

๘.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 

 

- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ คน 

๙๑.๕๔ - ผู้ เ รี ยนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี   
- ผู้ เ รี ยนมี ความรู้ ด้ าน
สุขภาพและมีสุขนิสัยใน
การดูแลตนเอง 
- ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง 
ตามเกณฑ์อนามัยและมี
สมรรถภาพตามเกณฑ์  

 
๙.โครงการทัศนศึกษา 
 
 
 

- คณะครูระดับชั้น 
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๒๒  คน 
- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ คน 

๙๔.๒๐ - ผู้เรียนสามารถเกิดการ
พัฒนาและน าความรู้ไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น  
ชีวิตประจ าวัน 
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-๖๖- 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

๑๐.โครงการพัฒนาห้องสมุด 
 
 

- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ คน 

๘๙.๑๐ - ผู้เรียนมีนิสัยรัก 
การอ่าน 
- ผู้เรียนมีพ้ืนฐานทางด้าน
ภ า ษ า เ พ่ื อ เ รี ย น รู้ ใ น
ระดับชั้นประถมศึกษา 
- ผู้เรียนมีการเรียนรู้ 
ผ่ านการลงมือท า  และ 
ประสบการณ์ตรง 
- ผู้ เรียนเกิดการพัฒนา
ทั ก ษ ะ ค ร บ  ต ร ง ต า ม
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 

๑๑.โครงการส่งเสริมทักษะ  
     การวิเคราะห์ และ  
     สังเคราะห ์

-คณะครูระดับชั้น 
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๒๒  คน 
- นักเรียนระดับชั้น 
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ คน 

๙๔.๒๐ - เกิ ดกา ร พัฒนาตนให้
ค้นพบความถนัดของตน
แ ล ะ พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถของตนให้ดี
ขึ้นในระดับต่อไป 

๑๒.โครงการเสริมหลักสูตร - นักเรียนระดับชั้น 
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ คน 

๙๖.๐๐ -ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการ การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มี
คุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของทุกฝุาย 

๑๓.โครงการเข้าค่าย 
    พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 

- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ คน 

๙๓.๕๐ - ผู้ เ รี ย น มี ก า ร พั ฒ น า
ทักษะทั้งครบ 
- ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ผ่านการจัด
กิจกรรมและประสบการณ์
ตรง 
- ผู้เรียนกล้าแสดงออกถึง
ความสามารถของตนเอง 
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-๖๗- 

๒)  มาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลที่เกดิขึ้นกับครู/

ผู้บริหาร/สถานศึกษา 
๑.โครงการงานนโยบาย 
   และแผน 

- คณะผู้บริหารจ านวน ๒ 
ท่าน 
- คณะครูจ านวน ๓๐ คน 

๙๘.๗๕ - เพ่ือให้การปฎิบัติงานใน
แต่ ละฝุ าย  เป็ น ไปตาม
นโยบายและมีความเข้าใจ
ตรงกันในการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
แ ผ น ง า น ที่ ชั ด เ จ น  
สามารถปฎิบัติ งานตาม
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก า ห น ด  
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  เปูาหมาย และ
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

๒.งานพัฒนาบุคลากร - คณะครู จ านวน ๓๐ คน ๘๙.๕๐ - การเรียนการสอนจะได้
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล 
- บุคลากรจะได้เ พ่ิมพูน
ความรู้ ในด้านวิชาการ
มากยิ่ งขึ้นและน าไปใช้
แก้ปัญหาในการเรียนการ
สอน 
- บุคลากรได้แลกเปลี่ยน
ความรู้  ประสบการณ์ 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันและรู้ทันปัจจุบัน 
 
 

๓.งานวิจัยเพ่ือพัฒนา - คณะครูจ านวน ๓๐  คน ๙๔.๐๐ -พัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน 
-พัฒนาการสอนของครู 
ให้มีประสิทธิภาพ 
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-๖๘- 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลที่เกิดขึ้นกับครู/

ผู้บริหาร/สถานศึกษา 
๔.งานอบรมฟ้ืนฟูจิตใจ - คณะครูจ านวน ๓๐  คน ๙๔.๗๐ -บุคลากรได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
-บุคลากรทุกคนเกิดความ
รั ก  ความสามั คคี  รู้ จั ก
เสียสละ มีความเมตตา
กรุณาแก่ผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือ 
-เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
แสดงออกซึ่งความเชื่อและ
การปฏิบัติศาสนกิจที่ตน
นับถือได้ รวมทั้ งรู้ จั กน า
ค่านิยมแห่งพระวารสารไป
ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

๕.โครงการรักยกก าลังสอง 
   มอบให้ศิษย์ 

- คณะครูจ านวน ๓๐  คน ๙๒.๕๐ -บุคลากรมีความรัก ความ
เสี ย สล ะ  แล ะมี ค ว าม
เมตตา กรุณาต่อศิษย์และ
ผู้ต้องการความช่วยเหลือ 

๖.งานพัฒนาครูตาม  
   มาตรฐานวิชาชีพและจิต  
   ตารมณ์ของนักบุญเปาโล 

- คณะครูจ านวน ๓๐  คน ๙๐.๗๐ - ครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
แ ล ะ เ จ ต น า ร ม ณ์ ข อ ง
นักบุญเปาโล 
- ค รู ผู้ ส อ น มี วุ ฒิ แ ล ะ
ใ บ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ
วิชาชีพครู  สอนตรงกับ
วิชาเอก / โท หรือตรง
ตามความถนัดและความ
เหมาะสม 
- ค รู ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น ก า ร
พัฒนาการสอนเด็กพิเศษ 
(IEP)  
- ครูให้มีความมุ่งมั่นและ
อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ตรง
ต่อเวลา   
- ครูผู้สอนเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ เป็นคนดี เป็นคน
เก่ง และเป็นตัวอย่างที่ดี
แก่นักเรียน 
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-๖๙- 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลที่เกิดขึ้นกับครู/

ผู้บริหาร/สถานศึกษา 
๗.โครงการจัดหาและ      
   บ ารุงรักษาพัสดุ-  
   ครุภัณฑ ์

- คณะครูจ านวน ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ 
คน 

๙๒.๐๐ - โรงเรียนมีห้องเรียนและ
อาคารเรียนมีความคงทน
แข็ ง แ ร งปลอดภั ยและ
สวยงาม 

๘.โครงการพัฒนาหลักสูตร - คณะครูระดับชั้นป.๑ – ม.
๓ จ านวน ๒๒  คน 
 

๙๑.๕๓ - หลักสูตรมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับพัฒนาการ 

๙.โครงการตรวจติดตาม  
   ประเมินภายในโรงเรียน 

-คณะผู้บริหารจ านวน ๒ 
ท่าน 
-คณะครูจ านวน ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ 
คน 
 

๙๐.๒๗ โรงเรียนมีระบบการ
ตรวจสอบประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑๐.งานรักษาความ 
     ปลอดภัย 

- คณะครูจ านวน ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ 
คน 

๙๑.๐๐ - ส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนตระหนักถึงการ
ได้รับการปกปูองและ
คุ้มครอง ความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
โดยนักเรียนจะได้รับการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดและ
สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างปลอดภัย 

๑๑.โครงการจัดการศึกษา 
     พิเศษเรียนร่วม 

-คณะครูจ านวน  ๓๐ คน 
-นักเรียนที่มีความต้องการ
เป็นพิเศษ จ านวน ๑๔ คน 

๙๔.๒๐ - จัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมให้แก่ผู้เรียนที่มี
ความต้องการเป็นพิเศษได้
อย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพ 
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-๗๐- 

๓)  มาตรฐาน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมายของโครงการ 
(เชิงปริมาณ) 

ผลส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน/ครู/
สถานศึกษา/ชุมชน 

๑.โครงการส่งเสริมคุณภาพ 
   ชีวิต 

- คณะครูจ านวน ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ 
คน 

๙๑.๑๗ - สภาพอาคารที่ มี ค ว าม
มั่นคง สะอาด ปลอดภัยและ
นั ก เ รี ย น เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค ว า ม
รับผิดชอบในการดูแลรักษา
สาธารณสมบัติของโรงเรียน
ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้
งานได้ 

๒.งานส่งเสริมทรัพยากร 
   เพ่ือการเรียนรู้  

- คณะครูจ านวน ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ 
คน 

๘๗.๔๒ - โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

  
 
 
 ๔)  มาตรฐาน ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน/ครู/

สถานศึกษา/ชุมชน 
๑.โครงการส่งเสริม 
   อัตลักษณ์ของนักเรียน 

-คณะผู้บริหารจ านวน  ๒ 
ท่าน 
-คณะครูจ านวน  ๓๐ คน 
- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ 
คน 

๙๕.๗๕ - ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน
ในด้าน  วินัยเด่นเก่งการงาน  
บูรณาการชีวิตด้วยรักและรับ
ใช้  ในวิถีท่ีพอเพียง 
 

๒.โครงงานส่งเสริม  
   เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

-คณะผู้บริหารจ านวน  ๒ 
ท่าน 
-คณะครูจ านวน  ๓๐ คน 
- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ 
คน 

๙๙.๒๕ ผู้เรียนปฏิบัติตนตาม
เอกลักษณ์ของโรงเรียนเจ้าฟูา
อุบลรัตน์ ที่ว่า 
“โรงเรียนคือบ้าน” 
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-๗๑- 

 
 ๕)  มาตรฐาน ด้านมาตรการส่งเสริม 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายของโครงการ 

(เชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน/ครู/

สถานศึกษา/ชุมชน 
๑.โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   พอเพียงตามแนว 
   พระราชด าริ 

- คณะครูจ านวน ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ 
คน 

๘๘.๙๐ - ครู  บุคลากร นักเรียน และ
ชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญ
ข อ ง ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยวิถีชีวภาพ 
ตล อดจ น ช่ ว ย กั น อนุ รั ก ษ์
พัฒนา เรียนรู้ด้วยวิธี พ่ึงพา
ตนเอง 

๒.โครงการพัฒนา 
   สิ่งแวดล้อมด้วยเกษตร 
   ธรรมชาต ิ

- คณะครูจ านวน ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ 
คน 

๘๘.๕๐ - ครู  บุคลากร นักเรียน และ
ชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญ
ของานเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ที่ดีด้วยวิถีชีวภาพ ตลอดจน
ช่วยกันอนุรักษ์พัฒนา เรียนรู้
ด้วยวิธี พ่ึงพาตนเอง สาเหตุ
การเกิดผลกระทบจากมลพิษ
จากขยะ แหล่งน้ า  และสิ่ ง
ปฏิกูลต่าง ๆสู่การปูองกันและ
แก้ไขปัญหา  การด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเ พียงในชี วิ ตประจ าวัน
อย่างมีความสุข  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อครอบครัวและ
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ได ้

๓.โครงการส่งเสริมการ 
   แข่งขันทักษะทาง 
   วิชาการ(งานประสิทธิผล) 

- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ คน 

๘๒.๓๐ -เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
กระบวนการเรียนรู้เป็นส าคัญ 
 

๔.โครงการยกระดับ 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- คณะครูจ านวน ๓๐  คน 
- นักเรียนระดับชั้น  
ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๓๙๘ 
คน 
 

๘๘.๕๐ - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๗๒- 

๒.  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ๕   
๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๑ ๐.๙๓  ดีเยี่ยม 
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๑.๕ ๑.๔๐  ดีเยี่ยม 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง ๑.๕ ๑.๓๑  ดีเยี่ยม 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ๑ ๐.๙๔  ดีเยี่ยม 
 รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ ๕ ๔.๕๘  ดีเยี่ยม 
 ๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  

  แผนการจัดประสบการณ์  บันทึกการชั่งน้ าหนัก  บันทึกการวัดส่วนสูง กราฟเส้นแสดงน้ าหนัก / 
ส่วนสูง  บันทึกการตรวจสุขภาพร่างกายเด็ก  บันทึกการพัฒนาทางร่างกาย บันทึกพฤติกรรมรายบุคคล   
บันทึกการดื่มนม สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก   

 
 ๒. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ให้เด็กมีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้และการ

ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
โดยจัดให้มีโครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬา-กรีฑาสีโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ บันทึกเล่นตามมุม ประเมิน
พัฒนาการ สรุปแบบบันทึกพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เช่น การเล่นกระบะทราย การวิ่ง
เก็บของ เป็นต้นซึ่งส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยที่เหมาะสมและเกิดพัฒนาการในเกณฑ์
มาตรฐาน 

 
 ๓. ผลการพัฒนา 
  จากการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างหลากหลาย ส่งผลให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ 

ตามวัย มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายทักษะเคลื่อนไหวได้เหมาะสม
กับวัย เด็กมีพัฒนาการทางด้านการใช้ประสาทสัมผัสที่ดี  มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กอย่างได้
คล่องแคล่วเหมาะสม เด็กสามารถปฏิบัติดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองได้  และเด็กสามารถดูแลตนเอง
ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุได้ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 
 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  โรงเรียนวางแผนที่จะเชิญคุณหมอมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพของเด็กวัยอนุบาลให้กับผู้ปกครองและ

เด็กระดับชั้นอนุบาล เทอมละ ๑ ครั้ง และส่งเสริมการออกก าลังกายหน้าเสาธงตอนเช้าทุกวัน 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๗๓- 

มาตรฐานที่  ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕   
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๑ ๐.๘๙  ดีมาก 
๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ๑ ๐.๙๑  ดีเยี่ยม 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๑ ๐.๙๐  ดีเยี่ยม 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ  คนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ๒ ๑.๘๒  ดีเยี่ยม 
 รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ ๕ ๔.๕๑  ดีเยี่ยม 

๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน . 
  แผนการจัดประสบการณ์ / แบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล / แบบันทึกพัฒนาการ ๔ ด้าน / 

แบบบันทึกสุขภาพ / โครงการกีฬาสี / กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ  ดนตรี / กิจกรรมวันเด็ก / 
กิจกรรมวันไหว้ครู / กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ  / สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

 
 ๒. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนมีกิจกรรมโครงการที่พัฒนาให้เด็กมีความร่าเริง สดชื่น แจ่มใส ตลอดจนเด็กยอมรับ

และชื่นชมความสามารถในผลงานของตนเองและผู้อ่ืนในทุกสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมสม่ าเสมอ 
 
 ๓. ผลการพัฒนา. 
   จากการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายส่งผลให้เด็กมีพัฒนาทางด้านอารมณ์ – จิตใจ  ร่าเริง

แจ่มใส มีความมั่นใจกล้าแสดงออก ได้อย่างเหมาะสมกับวัย สามารถชื่นชมศิลปะ  คนตรี  การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 
 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
   โรงเรียนมีการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อทางด้านต่างๆที่เอ้ือต่อพัฒนาการการเคลื่อนไหว 

หรือเสริมสร้างผลงานศิลปะ ดนตรี เพ่ือเสริมด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๗๔- 

มาตรฐานที่  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕   
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ๑ ๑.๗๕  ดีมาก 
๓.๒ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๑ ๐.๘๔  ดีมาก 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑ ๐.๙๓  ดีเยี่ยม 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ ๒ ๐.๙๘  ดีเยี่ยม 
 รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ ๕ ๔.๕๐  ดีเยี่ยม 
 ๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  

  แผนการจัดประสบการณ์ / แบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล / แบบันทึกพัฒนาการ ๔ ด้าน / 
แบบบันทึกสุขภาพ / โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ /โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
มารยาทไทย /  กิจกรรมวันไหว้ครู / กิจกรรมแม่แห่งชาติ / กิจกรรมวันพ่อ ฯลฯ  / สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

 
 ๒. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง ให้เด็กมีวินัยสม่ าเสมอรู้จักเก็บของสิ่งเข้าที่เมื่อใช้

เสร็จ รู้จักการรอคอยตามล าดับก่อนหลัง มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ รวมไป
ถึงการเชื่อฟังค าสั่งสอนพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

 
 ๓. ผลการพัฒนา 
  จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้เด็กมีวินัยในตนเอง  มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์ 
สามารถร่วมท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน  พ่ีช่วยเหลือน้อง 

มีพฤติกรรมที่ดีงามตามแบบประเพณีและวัฒนธรรมไทย ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 
 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  โรงเรียนวางแผนให้มีกิจกรรมกระตุ้นการท าความดี หรือการสร้างเงื่อนไขในการปฏิบัติตัวอย่างดี

ด้วยการเสริมแรงให้แก่เด็ก เช่น ธนาคารความดี หากเด็กสะสมความดีตามเปูาก็จะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน
ความดีนั้นๆเพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้มองเห็นความส าคัญของการเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ และฝึกฝนการท า
ความดีให้ติดเป็นนิสัยเมื่อท าสม่ าเสมอเป็นประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๗๕- 

มาตรฐานที่  ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕   
๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ๑ ๐.๘๕  ดีมาก 
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ

เรียนรู้ 
๑ 

๐.๘๕  ดีมาก 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๑ ๐.๘๗  ดีมาก 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑ ๐.๘๙  ดีมาก 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๑ ๐.๘๘  ดีมาก 
 รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ ๕ ๔.๓๔  ดีมาก 
 ๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  

  แผนการจัดประสบการณ์ / แบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล / แบบันทึกพัฒนาการ ๔ ด้าน / 
แบบบันทึกสุขภาพ / โครงการทัศนศึกษา /โครงการ ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ /  โครงการตอบ
ปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า /  กิจกรรมวันวิชาการ/ กิจกรรมวันภาษาไทย /  กิจกรรมรักการอ่าน / กิจกรรม
ภาษาพาเพลิน ฯลฯ  / สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

 
 ๒. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย และมีการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นให้เด็กเป็นผู้ลงมือท ากิจกรรมให้มากที่สุด
และเน้นประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย 

 
 ๓. ผลการพัฒนา 
  จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย  มีความสนใจใฝุรู้ใฝุ

เรียน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะเหตุการณ์ได้ดี  มีการใช้ภาษาได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  ควรมีกิจกรรมเน้นการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น พร้อมสื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยด้านการสื่อสาร

กระบวนการคิดวิเคราะห์นั้นๆให้มีความเข้าใจง่ายและหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๗๖- 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

๒o   

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

๒ 
๑.๗๖  ดีมาก 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๒ 
๑.๗๖  ดีมาก 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินับเชิงบวก ๒ ๑.๗๙  ดีมาก 
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาของเด็ก ๒ ๑.๗๗  ดีมาก 
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง

หลากหลาย และสรปุรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
๒ 

๑.๗๕  ดีมาก 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์ 

๒ 
๑.๗๓  ดีมาก 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๒ ๑.๘๒  ดีเยี่ยม 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ๒ ๑.๖๘  ดีมาก 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ๒ ๑.๗๖  ดีมาก 
๕.๑o ครูจัดสารนิทัศน์และน ามาไตร่อตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาเด็ก 
๒ 

๑.๘๕  ดีเยี่ยม 

 รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ ๒o ๑๗.๖๘  ดีมาก 
 ๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  

   แผนการจัดประสบการณ์ / โครงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา / โครงการพัฒนาทักษะ / 
โครงการประเมินพัฒนา / โครงการรู้รักสามัคคี / โครงการพัฒนาบุคคลกร / โครงการวิจัยในชั้นเรียน / 
โครงการอบรมฟ้ืนฟูจิตใจ / โครงการนิเทศการสอนภายใน / โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรธรรมชาติ / 
แบบประเมินตนเองในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

 ๒. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนได้ให้ครูได้รับการอบรม /สัมมนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านปฐมวัย และให้ครูท า

การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน าผลวิจัยมาใชัในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อพัฒนาการของเด็ก 
 ๓. ผลการพัฒนา 
   จากการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ครูหรือพ่ีเลี้ยงเด็กเป็นผู้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ปฏิบัติตาตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน ครูมีกี่แสวงหาความรู้ และเทคนิค
วิธีสอนใหม่ๆอยู่เสมอ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕ อยู่ในระดบัคุณภาพ ดีมาก 

 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  ให้ครูได้รับการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง และท าวิจัย

ในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๗๗- 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

๒๐   

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๓ ๓.๐๐  ดีเยี่ยม 
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และมีความคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนา

เด็กปฐมวัย 
๓ 

๓.๐๐  ดีเยี่ยม 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

๓ 
๓.๐๐  ดีเยี่ยม 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓ 
๓.๐๐  ดีเยี่ยม 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ ๓ ๓.๐๐  ดีเยี่ยม 
๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
๓ 

๓.๐๐  ดีเยี่ยม 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๒ 
๒.๐๐  ดีเยี่ยม 

 รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ ๒๐ ๒๐.๐๐  ดีเยี่ยม 
 ๑  ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  
   แผนพัฒนาโรงเรียน  /รายงานการประชุมประจ าเดือน / รายงานการประชุมหัวหน้าฝุาย  
 
 

 ๒. วิธีการพัฒนา 
   ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูทุกท่านได้รู้และเข้าในในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีการ

ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนในเรื่องของการศึกษา
และกิจกรรมที่โรงเรียนจัด 

 
 

 ๓. ผลการพัฒนา 
  จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ผล

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 

๑. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 

  - 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๗๘- 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐   
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔ 

๔.๐๐  ดีเยี่ยม 

๗.๒ มีระบบและกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย  

๔ 
๔.๐๐  ดีเยี่ยม 

๗.๓ จักกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๔ 
๔.๐๐  ดีเยี่ยม 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่น 

๔ 
๔.๐๐  ดีเยี่ยม 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๔ ๔.๐๐  ดีเยี่ยม 
 รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ ๒o ๒๐.๐๐  ดีเยี่ยม 
 ๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  

  หลักสูตรสถานศึกษา / โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา / แบบประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตรสถานศึกษา / แบบประเมินตนเองในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  / โรงเรียนพัฒนาสิ่งแวดล้อม /    
โครงการงานเผยแพร่นโยบายและปรัชญาของโรงเรียน 

 
 ๒. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ทุกฝุายรู้และเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  มีการ

ประชาสัมพันธ์ในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 ๓. ผลการพัฒนา 
  จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและ

สอดคล้องกับความต้องการชุมชนและท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการแก่เด็ก ผลการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ อยู่ในระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 

 
 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน และ

น าผลมาปรับปรุง/พัฒนาทุกปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๗๙- 

มาตรฐานที่  ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานตาม ที่ก าหนด ในกฎกระทรวง 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถาน
ตาม ที่ก าหนด ในกฎกระทรวง 

๕   

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๑ ๑.๐๐  ดีเยี่ยม 
๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑ 
๑.๐๐  ดีเยี่ยม 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ๑ ๑.๐๐  ดีเยี่ยม 
๘.๔ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
o.๕ 

๐.๕๐  ดีเยี่ยม 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

o.๕ 
๐.๕๐  ดีเยี่ยม 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑ 
๑.๐๐  ดีเยี่ยม 

 รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ ๕ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
 ๑  ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  
  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย / รายงานการประเมินตนเอง / การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
 
 ๒. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการจัดท าโครงการ 

งานตรวจติดตามประเมินภายในโรงเรียนตามมาตรฐานศึกษาระดับปฐมวัย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 
 ๓. ผลการพัฒนา 
  จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้โรงเรียนมีการด าเนินงานได้บรรลุตามเปูาหมาย ผลการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐานที่ ๘ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
   โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมผู้ตรวจประเมินตนเอง ตามรูปแบบของ

คณะภคิณีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ต่อเนื่องและหมุนเวียนกันทุกคน และสามารถสะท้อนไปยังรู ปแบบการ
บริหารงานและพัฒนาเด็กที่ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๘๐- 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕   

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

๒.๕ 
๒.๕๐  ดีเยี่ยม 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕ 
๒.๕๐  ดีเยี่ยม 

 รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ ๕ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
 

 ๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน 
  โครงการ / กิจกรรมในปีการศึกษา๒๕๕๗ / แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
 
 ๒. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และแหล่งการเรียนรู้ใน

ชุมชนใกล้โรงเรียน  
 
 ๓. ผลการพัฒนา 
  จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้มีแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  สามารถพัฒนา
ทักษะทั้ง ๔ ด้านของเด็กในระดับปฐมวัยได้อย่างดี ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๙ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 

 
 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามาใช้หรือจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๘๑- 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ 
มาตรฐานที่  ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของ 

การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของ การศึกษาปฐมวัย 

๕   

๑o.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๓ 
๓.๐๐  ดีเยี่ยม 

๑o.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๒ ๒.๐๐  ดีเยี่ยม 
 รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ ๕    ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

 

 ๑  ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  
  โครงการงานเผยแพร่นโยบายและปรัชญาของโรงเรียน / โครงการและกิจกรรมในปีการศึกษา 

๒๕๕๗ 
 
 ๒. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมและโครงการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เด็กได้

เข้าร่วมในกจิกรรมที่โรงเรียนจัด 
 
 ๓. ผลการพัฒนา. 
  จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามาตรการศึกษาปฐมวัย เด็กมี

วินัย ความรับผิดชอบ อดทนต่อการรอคอย ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม รู้คุณผู้อ่ืน มีเมตตากรุณา มีน้ าใจ เคารพ
ในสิทธิของผู้อ่ืน ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน รักและภูมิใจในกลุ่มชาติพันธ์ของตน รู้จักเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดี ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีความพึงพอใจ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๐ อยู่ในระดับคุณภาพ    
ดีเยี่ยม 

 
 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  โรงเรียนวางแผนให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อพัฒนาการเด็กต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๘๒- 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่  ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อยกระดับ

คุณภาพให้สูงขึ้น 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕   

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

๓ 
๓.๐๐  ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๒ ๒.๐๐  ดีเยี่ยม 
 รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ ๕ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

 ๑  ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  
   โครงการและกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๗/ สรุปผลการด าเนินงานของโครงการและ

กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 ๒. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาปฐมวัย  

 
 ๓. ผลการพัฒนา 
   จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามาตรการศึกษาปฐมวัย     

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
         โรงเรียนวางแผนให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กต่อไป  จัดระบบสารสนเทศ ระบบ

คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนอย่างมีระบบและการส่งเสริมเพ่ิมเติมภายในกิจกรรมรองรับ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๘๓- 

๒.๒  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ๕   
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ๐.๕ ๐.๔๕ ดีเยี่ยม 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๕ ๐.๔๖ ดีเยี่ยม 
๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ

ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
 

๑ 
๐.๙๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑ ๐.๙๑ ดีเยี่ยม 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ๑ ๐.๙๓ ดีเยี่ยม 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  คนตรี  นาฎศิลป์  

กีฬานันทนาการตามจินตนา 
     ๑ 

๐.๙๓ ดีเยี่ยม 

 รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕ ๔.๖๓ ดีเยี่ยม 
 

 ๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  
       โรงเรียนเห็นความส าคัญของผู้เรียนโดยจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โครงการอาหารกลางวันปลอดสารพิษและกิจกรรมดังต่อไปนี้  กิจกรรม 
อย.น้อยรักสุขภาพ    กิจกรรมฟันไม่ผุและยิ้มสวย  กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเ รียน  นักเรียนรู้จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีคุณค่า   จากบันทึกการใช้อุปกรณ์กีฬา บันทึกชมรมกีฬาและนันทนาการ จากกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและเฝูาระวังภาวะการเจริญเติบโตนักเรียน แบบบันทึก
ภาวะการเจริญเติบโต  แบบบันทึกสุขภาพ บันทึกการชั่งน้ าหนัก  บันทึกการวัดส่วนสูง  ส่วนสูง  กิจกรรม
บริการรักษาพยาบาลในโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมความรู้และเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพ   กิจกรรมอาหารว่าง
อ่อนหวาน   บันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย แบบบันทึกการยืมคืนอุปกรณ์กีฬา บันทึกการใช้ห้อง
พยาบาล   ผลงาน  จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  คนตรี  นาฎศิลป์  กีฬานันทนาการตามจินตนา   

 

 ๒. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  โดยมีโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ   กิจกรรมตรวจความสะอาดร่างกาย เป็นประจ าทุกห้องเรียน  จัดตั้งชมรม  อย.น้อย  มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเกี่ยวการดูแลรักษาสุขภาพ ช่วงเวลาการเข้าแถวเคารพธงชาติ    กิจกรรม
การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร   
-   จัดให้มีกิจกรรมเฝูาระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของผู้เรียนโดยบันทึกภาวการณ์เจริญเติบโตจากการชั่ง 
น้ าหนัก วัดส่วนสูงเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้อยู่ในเกณฑ์ตาม
มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
-   จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการปูองกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงดาว และสถานีต ารวจอ าเภอเชียงดาว 
-   จัดกิจกรรมเยีย่มผู้ตกอยู่ในสภาวะยากล าบากและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอ าเภอเชียงดาว  กิจกรรม
เสริมหลักสูตร โครงการกีฬา – กรีฑาสีเจ้าฟูาอุบลรัตน์เกมส์ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี     
เป็นต้น 
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-  จัดให้มีโครงการสัมพันธ์ชุมชนเพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและชุมชน กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน รวมถึง
การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันส าคัญและโอกาสต่างๆ 
-   สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ / กีฬา นันทนาการ  โดยจัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ / กีฬา นันทนาการ ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางด้านศิลปะ มีสุนทรียภาพทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยให้
ผู้เรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

  

 ๓. ผลการพัฒนา.   
  จากแนวทางการพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจกรรม.พัฒนาทางด้านสุขภาพร่างกาย  ส่งผลท าให้
ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี  ร่างกายแข็งแรง ทีน้ าหนัก และส่วนสูง.ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ผู้เรียนสามรถปูองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติด ให้โทษและหลีกเลียงตนเองจากภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางด้านศิลปะ       
มีสุนทรียภาพทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  เห็นคุณค่าของตนเอง มีความม่ันใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
  โรงเรียนวางแผนที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน โดยจัดให้มีกิจกรรมเฝูาระวังภาวะการเจริญเติบโตของผู้เรียน 
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มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕   
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒ ๑.๙๒ ดีเยี่ยม 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๑ ๐.๙๖ ดีเยี่ยม 
๒.๓ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๑ ๐.๙๖ ดีเยี่ยม 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๑ ๐.๙๖ ดีเยี่ยม 

 รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕ ๔.๘๐ ดีเยี่ยม 
๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน 

  โรงเรียนได้จัดท าโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ปพ. ๖   แบบบันทึกพฤติกรรม   สมุด
จริยธรรม  เอกสารปพ. ๕  แผนการเรียนการสอน   บันทึกหลังการสอน    กิจกรรมบูรณาการชีวิตกับ
เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้เรียน โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมมารยาทไทย  โครงการ
สืบสานวัฒนธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์   สมุดบันทึกความดี  แบบประเมินคุณลักษณะการเป็นลูกที่ดี  
ระเบียนสะสม   โครงการน้ าใจเจ้าฟูาสู่บ้านพักคนชราและผู้ด้อยโอกาส  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   กิจกรรม
จริยธรรมน าชีวิต 

 
 ๒. วิธีการพัฒนา 

  ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ  มาโรงเรียนทันเวลา ปฏิบัติตาม
ระเบียบโรงเรียนโดยเฉพาะการเข้าแถวเคารพธงชาติและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ   

 ๒. นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เช่น การสอบ  การท าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายนักเรียนท าการบ้านทุกวิชาด้วยตนเอง  ไม่ลอกการบ้านเพ่ือน  มีความตั้งใจจริงในการท างาน        
ใฝุเรียนรู้  ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  รู้จักเก็บทรัพย์สินอย่างดีมีระเบียบ  และไม่สูญหาย ส่งเสริม
นักเรียนให้พูดแต่สิ่งที่เป็นความจริง  ไม่ลักขโมยของผู้อื่น หากจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์   ต่างๆ จะต้องขออนุญาต
จากเจ้าของ  นักเรียนรู้จักยอมรับความผิดจากค าพูดของตน ยอมรับความผิดจากการกระท าผิดของตน      

 ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมี และแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวที เช่น ไหว้คุณพ่อ 
คุณแม่ ผู้ปกรองที่มารับมาส่งที่โรงเรียน ไหว้ผู้มีพระคุณ  ช่วยท างานบ้าน  เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของ ผู้มี
พระคุณ ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพ่ือเป็นการตอบแทนบุญคุณของมาเซอร์      
พ่อ  แม ่  ผู้ปกครอง ประพฤติตนอยู่ในโอวาทของมาเซอร์  ครู บุคลากร   นักเรียน    แสดงออกด้วยความรัก 
และห่วงใยต่อมาเซอร์  ครู รวมทั้งช่วยเหลืองานต่าง ๆ    รู้จักช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  ชุมชน  และ
สังคม รวมทั้งพัฒนาชุมชนและสังคมที่ตนเองอยู่ 

 ๔. จัดกิจกรรมในโครงการน้ าใจเจ้าฟูาสู่บ้านพักคนชราและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนแสดงออกถึงการมีน้ าใจ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้ง
ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน รู้จักช่วยเหลือเพ่ือน รุ่นพ่ี หรือรุ่นน้อง รู้จักการมีน้ าใจเป็นนักกีฬา        
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  รู้จักแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อ่ืน รู้จักแบ่งปันทรัพย์สินหรือสิ่งของให้แก่คนรอบข้าง และ
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบภัยพิบัติในโอกาสต่าง ๆ มีความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมที่อยู่รอบข้างรู้จักการเสียสละเวลาส่วนตนเพ่ือช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ     
ของโรงเรียน    รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคมรอบข้าง  รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน    หรือผู้ที่ด้อย
โอกาสกว่า  มีความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคม 
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 ๕. สร้างจิตส านึกผ่านกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนรู้จักใช้ทรัพย์สินสิ่งของของโรงเรียน         
ของสาธารณะอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด รู้จักการเปิดและ ปิดน้ า และไฟ  วิธีการใช้อุปกรณ์ไฟฟูาอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า ใช้ทรัพย์สิน สิ่งของตรงตามประโยชน์ใช้สอยเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  นักเรียนไม่
ขูดขีด เขียนโต๊ะ เก้าอ้ี หรือตามก าแพงห้องเรียน รู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การ
ใช้สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ สาธารณูปโภคที่เป็นส่วนกลางของโรงเรียนอย่างทะนุถนอมรู้คุณค่า นักเรียนรู้จักวิธีการ
ดูแล รักษา อุปกรณ์ ทรัพย์สินต่าง ๆ ของตนเองและส่วนรวมเพ่ือผู้อ่ืนสามารถใช้ได้อีกต่อไป ใช้สิ่งของต่างๆ
อย่างคุ้มค่าก่อนน าไปทิ้ง และมีการน าสิ่งของที่ถูกทิ้งแล้วกลับมาใช้ใหม่โดยสร้า งเป็นชิ้นงานและน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป  รู้จักเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับการท าชิ้นงานการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้เพ่ือการเรียนการสอนอย่างประหยัดและคุ้มค่าและวิธีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้
อย่างถูกต้อง  

 ๖. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และ
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย  นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่
และของไทย  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่และของไทย  มีความเต็มใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นและของไทย  เต็มใจและตั้งใจจริงในการ
เข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเป็นประจ าอย่างน้อย  ๑ ประเภท   ท าผลงานหรือชิ้นงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย  รู้จักคัดเลือกภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน    ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  

 ๗. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการช่วยเหลือเพ่ือนและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม เข้าในการ
เรียนการสอนทุกกกลุ่มสาระ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลเพ่ือผู้อ่ืน  มีความจริงใจต่อผู้ อ่ืน  เช่นพูดถึงเพ่ือนใน  
แง่ดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง  มีความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ไม่ก้าวร้าวแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี  มีความรักและให้
ก าลังใจผู้อ่ืน มีความเสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือช่วยผู้อ่ืน ปฏิบัติสิ่งดีงาม   และถูกต้องด้วยความเต็มใจ โดยที่
เพ่ือนยอมรับในการปฏิบัตินั้น  มีจรรยา มารยาท เช่นพูดจาสุภาพ ไพเราะ ถูกต้องตามกาลเทศะ  ค้อมศีรษะ
เมื่อผ่านผู้ใหญ่ แสดงความเคารพอย่างถูกต้องตามหลักมารยาทไทยเมื่อพบผู้ใหญ่ วางรองเท้าไม่เสียงดัง และ
คุกเข่าเม่ือพบครู มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน นักเรียนมีการสร้างสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง 

 ๘. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฟ้ืนฟูจิตใจ สั่งสอนให้นักเรียนให้เกียรติผู้อ่ืนเคารพศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ท าในสิ่งที่ถูกต้อง  รู้จักใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นด้วยความรักและเคารพ รักและให้เกียรติผู้อื่นทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา ปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบ
ของโรงเรียน  ของสังคม  

   ๙. ในส่วนของงานอภิบาล และงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน มีการจัดกิจกรรมให้
นักเรียน สามารถอธิบายและปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือได้   รวมทั้งอธิบาย
หลักสัจธรรมตามแนวความคิด(ความรัก ความจริง สันติภาพ อิสรภาพ)ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้  

 ๑๐. โรงเรียนจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ และข้อตกลงต่างๆของโรงเรียน ปฏิบัติตาม กฎระเบียบของสังคม/กฎหมาย  มีกริยา
มารยาทสุภาพ ปฏิบัติตนถูกต้องตามกาลเทศะ มีความเป็นสุภาพบุรุษและ เป็นกุลสตรี มีบุคลิกภาพ แสดงออก
อย่างเหมาะสม เป็นที่ยอมรับของสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๘๗- 

 ๓. ผลการพัฒนา 
  นักเรียนตั้งใจเรียน  รู้และปฏิบัติตนตามบทบาท  หน้าที่  และส านึกตนต่อครอบครัว เพ่ือน 
โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ขัดต่อคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียน ส่งงานและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ทันตามก าหนด สนใจที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ และรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย นักเรียนมีจรรยา  มารยาท แสดงความเคารพอย่างถูกต้อง
เมื่อเดินผ่านครูและผู้ใหญ่ ไม่พูดคุยกันเสียงดังในขณะรับประทานอาหารรวมถึงไม่ใช้ช้อนของตนเองตักอาหาร
ของผู้อ่ืน และไม่เคี้ยวอาหารเสียงดังในขณะรับประทานอาหาร แต่งกายสะอาดเรียบร้อยและถูกต้องตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนและกฎระเบียบของสังคม นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ นักเรียนรู้
และเข้าใจหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  สามารถด าเนินชีวิตและอธิบายให้ผู้อ่ืนรับรู้หลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ รู้จักน าหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือมาใช้เป็นแนว และแก้ไขปัญหาชีวิต จากแนวปฏิบัติ
ในกิจกรรมต่างๆ พบว่า ผู้เรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที    มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และเสียสละเพ่ือส่วนรวมประหยัด  รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่าภูมิใจในความเป็นไทย  
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทยมีจิตใจงดงาม  สุภาพเรียบร้อย อ่อนโยนและ
เป็นที่รักของผู้อื่น เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ท าในสิ่งที่ถูกต้อง  รู้และเข้าใจสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความ
เป็นมนุษย์ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนปฏิบัติตามหลักค าสอนของนักบุญเปาโล มีจรรยามารยาท เป็นสุภาพชน 
เป็นที่ยอมรับของสังคม อุทิศตนเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นตามวัย และความสามารถ  ศรัทธาในศาสนา  เกื้อกูลในงาน
อภิบาล ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ให้นักเรียนรู้จักรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประชาธิปไตย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 
โดยเน้นให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริง และจัดหาผู้มีความสามารถภูมิปัญญาไทย มาฝึกทักษะให้กับผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๘๘- 

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง   อย่าง
ต่อเนื่อง 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง   อย่างต่อเนื่อง 

๕   

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 

๒ 
๑.๗๔ ดีมาก 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

๑ 
๐.๘๗ ดีมาก 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

๑ 
๐.๙๐ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๑ ๐.๙๑ ดีเยี่ยม 
 รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕ ๔.๔๒ ดีมาก 

 
๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  

      โรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้   
       -   โครงการพัฒนาห้องสมุด 
          -   กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 

     -   กิจกรรมมุมหนังสือในชั้นเรียน 
             -    กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
             -    กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารานุกรม 
             -    กิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้าความรู้รอบตัว 
             -    กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน          
    สมุดบันทึกของฉัน บันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด บันทึกการเข้าใช้ห้องประกอบต่าง ๆ   บันทึก
การค้นคว้าหาความรู้จาก Internet 
 
 
 ๒. วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันอย่างหลากหลาย ทั้งโครงการของฝุายวิชาการและโครงการของฝุายกิจการนักเรียน 
ล้วนเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   มีส่วนปฏิบัติกิจกรรม   และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของกลุ่ม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา  
อีกทั้งยังจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันทั้ง ๘  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๘๙- 

 ๓. ผลการพัฒนา 
  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัวผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษาและสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 

 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  โรงเรียนวางแผนวางให้มีการบูรณาการการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการเรียนให้
มากยิ่งขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนผ่านเทคโนโลยี  ทางโรงเรียนควรจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีให้นักเรียนได้ใช้
อย่างทั่วถึงและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัดการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้แลกเปลี่ยน  และรู้จัดใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้  น าเสนอผลงานผ่านเทคโนโลยี  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี  และ  ศึกษาหาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๙๐- 

มาตรฐานที่  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ   แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมสมเหตุ 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ   แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมสมเหตุ 

๕   

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารด้วยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง  

๒ 
๑.๗๖ ดีมาก 

๔.๒ น าเสนิวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๑ ๐.๙๐ ดีเยี่ยม 
๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย  คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 
๑ 

๐.๙๓ ดีเยี่ยม 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ ๑ ๐.๙๑ ดีเยี่ยม 
 รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕ ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 

 ๑  ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  
   โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ   
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมสมเหตุ  
    โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
   -  กิจกรรมวันวิชาการ 
   -   กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
   -   กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
    -   กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
   -   กิจกรรม English TalK 
   -   กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
   -   กิจกรรมคณิตคิดสนุก 
   -   กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศทางกีฬา 
   -   กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
   -   กิจกรรมคณิตคิดสนุก 
     โครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
   -   กิจกรรมโครงงาน 
     โครงการพัฒนาหลักสูตร 
   -   กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ 
   
  ๒. วธิีการพัฒนา 
  ๑.   พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี  ทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  และหลักสูตรเพ่ิมเติม  เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านการคิดให้มากยิ่งขึ้น  คือ  
ให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ   คิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝุรู้   ใฝุเรียน   รักการอ่าน   รักการค้นคว้า   สรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  และดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตน   คิดเป็น  ท าเป็น   
แก้ปัญหาเป็นโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  การท าโครงงาน  การสืบหาข้อมูลจากห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  การฝึกฝนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองให้มากยิ่งข้ึน 
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-๙๑- 

  ๒.   การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิด  โรงเรียน
มีน ากระบวนการเรียนรู้และเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม  เช่น  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
กระบวนการอ่าน   กระบวนการเขียน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
เป็นต้น   ซึ่งในแต่ละกระบวนการจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริง เช่น  การท าโครงงาน  การรายงาน และบรรยายหน้าชั้นเรียน 
  ๓.  การจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ทางโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ได้สนับสนุนการ
ด าเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน  รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติจริง เช่น สวนไม้ดอกไม้ประดับ   สวนแปลงเกษตรสาธิต   สวนสมุนไพร   ห้องศาสนา   ห้องสมุด     
ห้องคอมพิวเตอร์   ห้องสื่อการสอน  ห้องดนตรีไทย  ห้องดนตรีสากล   ห้องดุริยางค์   รวมทั้งบอร์ดความรู้ต่าง 
ๆ    เครื่องซักสมองที่ตั้งบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน  ล้วนกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้  อยากเห็นแก่นักเรียน      
เป็นการจุดประกายความคิดขั้นพ้ืนฐานอันจะน าไปสู่การพัฒนาการคิดข้ึนสูงต่อไป 
  ๔.   การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑  
โดยด าเนินการให้ครูประจ าชั้นประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่
เป็นมาตรฐานครบ ๕ ด้าน คือ  ความสามารถในการสื่อสาร   ความสามารถในการคิด    ความสามารถในการ
แก้ปัญหา   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   ๕.   การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความ ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ๒๕๕๑  โดยด าเนินการให้ครูประจ าวิชาปะเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล   
  ๖.   ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ      
คิดสร้างสรรค์  และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  อย่างหลากหลาย   
  ๗.   การจัดท าสมุดบันทึกของฉัน  (My  Diary) เป็นรายบุคคลทุกระดับชั้น  โดยในสมุด
บันทึกจะระบุความดีที่ฉันท าวันนี้  และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน และค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง  โดยมีหัวข้อ
ดังนี้   
  -   ความรู้ที่ฉันได้    
  -   ฉันมีความรู้สึก/คิดเห็นอย่างไรจากความรู้ที่ได้   
   -   ฉันน าความรู้ทีได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร  
  -    ฉันสงสัยอะไรจากเรื่องนี้    
  -   ฉันอยากเสนอว่า     
              การเขียนบันทึกท าให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  ฟัง  และดู  สื่อสารโดยการเขียน
ตามความคิดของตน   น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  ก าหนดเปูาหมาย  
คาดการณ์  และตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ    
  ๘.   กลุ่มสาระศิลปะ  ด าเนินการส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทางด้านศิลปะ   และดนตรี   อย่าง
ต่อเนื่องทุกระดับชั้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ 
 
 ๓. ผลการพัฒนา 
  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ   มองโลกในแง่ดี              
มีจินตนาการ  มีวิสัยทัศน์ในการท างาน สามารถน ามาประยุกต์ใช้  และรู้จักปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์       
มีความเป็นตัวของตัวเอง  สามารถคิดนอกกรอบได้อย่างมีอิสระ แ ละสร้างสรรค์ ผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ ๔ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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-๙๒- 

 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต     
  โรงเรียนวางแผนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน  ฟังและดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมในด้านการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
 

 
มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
 

๕   

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   ๑ ๑.๐๐ ดีเยี่ยม 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์   ๑ ๑.๐๐ ดีเยี่ยม 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   ๒ ๑.๖๐ ดีมาก 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  ๑ ๐.๘๐ ดีมาก 

 รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕ ๔.๔๐ ดีมาก 
๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  

                       โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร แบบสรุป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการวัด-ประเมินผล 
                  -   กิจกรรมการสอบวัดและ  ประเมินผลระดับโรงเรียน 
                  -   กิจกรรมสอบประเมินทักษะการอ่านของผู้เรียน ป.๓,ป.๖ และ ม.๓  

               -    กิจกรรมสอบวัดความรู้พื้นฐาน ป.๓, ป.๖ และ ม.๓     
 
 ๒. วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการเรียนและพัฒนาความรู้และทักษะในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระทั้ง
ในและนอกโรงเรียนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้  พัฒนาทักษะทั้งความรู้ด้านวิชาการ  
ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  การทดสอบระดับชาติ (O-NET),(NT), (LAS)  เพ่ือเป็นการประเมิน
สมรรถภาพ  รวมทั้งพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  อีกทั้งจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน  เช่นการประกวดแข่งขันต่างๆ ทั้งระดับ ต าบล อ าเภอ เขตพ้ืนที่ และประเทศ      
เป็นต้น   วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน   
 ๑.  ส่งเสริมให้ครูมีการสร้างและพัฒนากิจกรรม โดยใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๒.  จัดท าโครงการวัด  ประเมินผลกิจกรรมการทดสอบระดับชาติ (O-NET),(NT), (LAS) ในระดับชั้น 
ป .๓ ป .๖  ม.๓ 
 ๓.  ท าการส ารวจนักเรียนแบบสุ่มในระดับชั้น ป ๑ - ม.๓ 

๔.  ส่งเสริมให้มีการน าสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแผนสาระทั้ง ๘ 
สาระมีการส ารวจความเชี่ยวชาญในกลุ่มครู นักเรียน เพ่ือเสริมทักษะและศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับชั้น 

๕. มีการสัมภาษณ์บุคลากรครูทั้งฝุายวิชาการและครูผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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๖. มีการส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเท่าทันโลก 
และเตรียมความพร้อมด้านอาเซียน 

 
๓. ผลการพัฒนา 

  จากแนวทางการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร พบว่า  ผู้เรียนมีผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

- รายวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๔๔.๘๘ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ 
๓๕.๒๐  

- รายวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๓๘.๐๖และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ 
๒๙.๖๕  

- รายวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๔๓.๑๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ 
๓๘.๖๒  

- รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๕๐.๖๗ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๔๖.๗๙  

- รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๕๒.๒๐ และมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ ร้อยละ ๕๙.๓๒ 

- รายวิชาศิลปะ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๔๕.๖๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๔๓.๑๔ 
- รายวิชาการงานและเทคโนโลยี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๕๖.๓๒ และมัธยมศึกษาปีที่ 

๓ ร้อยละ ๔๕.๔๒ 
- รายวิชาภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๓๖.๐๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ร้อยละ ๒๗.๔๖ 
 สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานคิดเป็นร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๐ ผลการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 ๔. แนวทางการพฒันาในอนาคต  

  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มาก
ขึ้น  มีการจัดกิจกรรมด้านวิชาการทั้งในและนอกโรงเรียน  รวมทั้งทบทวนความรู้ย้อมกลับหรือการเสริมการ
ความรู้วิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดับชาติต่างๆ  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน     
การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีข้ึนกว่าเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๙๔- 

มาตรฐานที่  ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕   

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการส าเร็จ ๒ ๑.๖๙ ดีมาก 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 
๑ 

๐.๙๖ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑ ๐.๙๓ ดีเยี่ยม 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ 
๑ 

๐.๙๓ ดีเยี่ยม 

 รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕ ๔.๕๑ ดีเยี่ยม 
 ๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  

    โรงเรียนเห็นความส าคัญและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้   และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  โดยมีการบันทึกการประชุมสภานักเรียน   เอกสารการท า
โครงงานของผู้เรียน   โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ  แฟูมสะสมผลงาน   โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน สมุดบันทึกการเรียนแนะแนว    
 
 ๒. วิธีการพัฒนา 
       โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม/โครงการ ให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ต่ออาชีพสุจริต 

- โครงการแนะแนว  กิจกรรมสารสนเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับการท างาน  อาชีพ จากครูแนะแนว  
และโรงเรียนต่างๆที่เข้ามาแนะแนวการศึกษา การท างาน นักเรียนสามารถบอกอาชีพที่ตนเองสนใจ มีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต   สามารถวางเปูาหมายการท างานในอนาคตได้ 

-   กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน    เช่น  การเรียนรู้ในวิชาต่างๆ  โครงงาน ชมรม ชุมนุม     
การเรียนรู้นอกห้องเรียน   เช่น   กิจกรรมกีฬา-กรีฑาสี   กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน    
กิจกรรมปลูกข้าวตามรอยพ่อสนองต่อเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรม อย.น้อย โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์  เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  และเรียนรู้แบบกลุ่ม  ให้ผู้เรียนเลือก    
และวางแผนการด าเนินงาน  ตลอดจนด าเนินงาน ประเมินงาน  และแก้ไขปรับปรุงงาน ท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้   เกิดทักษะในการท างาน   รักและภาคภูมิใจในผลงาน   เรียนรู้ที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 ๓. ผลการพัฒนา 
   จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้ มีทักษะการท างาน  รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ต่ออาชีพสุจริต    มีทักษะในการท างานและท างานให้ส าเร็จ  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม  
 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     โรงเรียนได้วางแผนให้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๙๕- 

 
 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๑๐   

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑ 
๐.๙๓ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๑ 
๐.๙๔ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

๒ 
๑.๙๐ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๑ 
๐.๙๓ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๑ 
๐.๙๑ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าปรึกษาแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑ 
๐.๙๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

๑ 
๐.๙๑ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา ๑ ๐.๙๓ ดีเยี่ยม 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม

ความสามารถ 
๑ 

๐.๙๒ ดีเยี่ยม 

 รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๑๐ ๙.๓๒ ดีเยี่ยม 
  

  
๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  

   โรงเรียนเห็นความส าคัญของการพัฒนานักเรียนโดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากร โครงพัฒนา
ครูตามมาตรฐานวิชาชีพ และจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ จัดโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ  แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ปพ. ๘) แบบคัดกรอง
นักเรียน  แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา  โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ  เอกสารวิจัยในชั้นเรียน  โครงการ
ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน 
 

 ๒. วิธีการพัฒนา 
   ครูโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์มีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกลุ่มสาระของตนเอง มีการวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล  
การท าวิจัยในชั้นเรียน และน าข้อมูลของนักเรียนที่ได้วิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญาและสามารถ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และดูและช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๙๖- 

สามารถผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน  สื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และน าบริบท  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  และประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและพัฒนาการของผู้เรียน  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนทางด้าน
การเรียนและทางด้านคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

   ครูมีงานวิจัยในวิชาที่ตนรับผิดชอบและน าผลงานวิจัยมาปรับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
นักเรียนครูปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อก าหนดของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ     ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ    เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและที่ทางโรงเรียนจัดให้อย่างสม่ าเสมอ   วางตน
เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา แก่ศิษย์ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป   มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อนักเรียน เพ่ือนร่วมงานและผู้ปกครองอย่างเสมอภาค  มีเหตุมีผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนในการ
ท างาน รับผิดชอบการสอนอย่างเต็มความสามารถ และให้เวลากับงานสอนอย่างเต็มที่ตรงต่อเวลาในการเข้า
สอน และออกจากห้องเมื่อหมดเวลา  จึงท าให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  และมีความสุขในการท างานร่วมกัน 

 
๓. ผลการพัฒนา 

  จากการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ครู เป็นผู้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน ครูมีการแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ อยู่เสมอ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
 
  ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  ให้ครูได้รับการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๙๗- 

 
มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐   

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และมีความคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนา
ผู้เรียน 

๑ 
๑.๐๐ ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

๒ 
๒.๐๐ ดีเยี่ยม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๒ 
๒.๐๐ ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

๒ 
๒.๐๐ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

๑ 
๑.๐๐ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๒ 
๒.๐๐ ดีเยี่ยม 

 รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๑๐ ๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 
 
๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  

  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   แผนปฏิบัติการประจ าปี  แฟูมสะสมผลงาน  โครงการต่าง ๆ/
กิจกรรม ค าสั่งการปฏิบัติงาน  บันทึกการประชุม   รายงานผลการพฒันาคุณภาพ 

 
 ๒. วิธีการพัฒนา 
   สถานศึกษามีผู้บริหารเป็นนักบวชหญิงในคณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  เป็นผู้มีคุณธรรม  

จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ชะระบบคุณธรรมใน
การบริหารงานบุคคล  โดยให้ความเมตตาธรรมแก่บุคคลรอบข้าง  เป็นผ็น าในการสร้างความสามัคคีเพ่ือความ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดี่ยวกัน  ภายในองค์กรมีความมุ่งม่ันและอุทิศตนให้กับการท างาน  มีความสามารถในการบริหาร
โรงเรียน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น าทาง
วิชาการ  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  โดยมีนโยบายในการด าเนินงานให้บุคลากรทุกฝุายมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน  ร่วมกันก าหนดนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การศึกษานอกจากนี้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีการวางแผน  นิเทศ  ติดตาม  และ
ประเมินผลในด้านการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาบุคลากร  อาคารสถานที่  
สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญคือการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยสร้างความตระหนัก  และ
ความพยายามในการปฏิบัติสู่การพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และบรรลุตาม
พันธกิจและเปูาหมายที่ก าหนดไว้  มีการน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง        
มีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑  ครั้ง  เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์  มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน(หัวหน้าฝุาย)  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๙๘- 

ประชุมฝุาย  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้  สัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง  เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละฝุาย  
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  และประชุมประจ าเดือน    ซึ่งท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้   ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  
เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น  มีจิตสาธารณะ  โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น  กิจกรรมน้ าใจเจ้าฟูาฯ สู่คนชราโรคเรื้อน
บ้านไตรสภาวคาม  กิจกรรมเลี้ยงน้อง  ฯลฯ  อันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของนักเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์
ปอล  เดอ  ชาร์ตร  ตามจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการมีความเป็นผู้น า  ผู้ตามที่ดี  และสามารถท างานเป็นทีมอย่างมีระบบ  ซึ่งมี
การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและนอกโรงเรียน  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่  
สิ่งแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

  
 ๓. ผลการพัฒนา 

 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และมีความคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนาผู้เรียน  ใช้หลักการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ   ผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานที่ ๘ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 

 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

  เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  ผู้บริหาร
เป็นผู้น าและกระตุ้นให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมาย  ร่วมรับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่  อีกทั้งมีการนิเทศ  ติดตาม  ก ากับ  ประเมินผลการด าเนินงาน  และสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๙๙- 

 
มาตรฐานที่  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕   

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ๒ ๒.๐๐ ดีเยี่ยม 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนินของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
๑ 

๑.๐๐ ดีเยี่ยม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๒ ๒.๐๐ ดีเยี่ยม 
 รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
  
 ๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน 

ตราสารโรงเรียน ปฏิทินปฏิบัติงาน  โครงการต่างๆของโรงเรียน    รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  รายงานประจ าปี   
 

 ๒. วิธีการพัฒนา 
        โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ได้ด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  

ชุมชน   ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  ดังนี้ 
 ๑.   ด าเนินการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิแขนง

ต่าง ๆ  และตัวแทนชุมชน ภาคเรียนละ ๑ ครัง้ รวม ๒ ครั้งต่อปีการศึกษา    โดยมีเนื้อหาประชุม  ดังนี้ 
-   ก าหนดนโยบายที่สนองตอบการศึกษาคาทอลิก  ตามปรัชญา และเจตนารมณ์ในการก่อตั้งโรงเรียนในคณะ
ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

-   ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน  พร้อมให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 

-   ให้ค าแนะน าการบริหารและการจัดการโรงเรียน  ด้านบริหารจัดการ  ด้านวิชาการ  ด้านบุคลากร  
ด้านกิจการนักเรียน  และด้านมาตรฐานคุณภาพ 

-   ก ากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน   ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 

-   ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี  งบการเงินประจ าปี  และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  ด าเนินการให้
มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียน  เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของโรงเรียน 

-   ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนอย่าง
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 
  ๒.   ด าเนินการประชุมผู้ปกครองประจ าปีการศึกษา ปีละ ๑  ครั้ง  เพ่ือชี้แจงนโยบายของ
โรงเรียน  และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  ก าหนดนโยบายของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ   

 ๓.   ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และกิจกรรมที่ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา  ดังนี้ 
  -   โครงการรักสุขภาพ 
  -   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชมรมนวดแผนไทย 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๐๐- 

  -   งานส่งเสริมสวัสดิภาพ 
  -   กิจกรรมวันวิชาการ 

 
 ๓. ผลการพัฒนา 

   จากการด าเนินงาน พบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษา แ ละผู้ปกครอง  ชุมชน  ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๙ อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
              ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ด ้านภาษาไทยเพ่ิมข้ึน และเข้าใจและเตรียมความพร้อมสู่การเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของโรงเรียนและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๐๑- 

มาตรฐานที่  ๑๐   สถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑๐   สถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  (๑๐  คะแนน) 

๑๐   

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๒ ๒.๐๐ ดีเยี่ยม 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 
๒ 

๒.๐๐ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน   

๑ 
๑.๐๐ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑ 
๑.๐๐ ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๒ 
๒.๐๐ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

๒ 
๒.๐๐ ดีเยี่ยม 

 รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๑๐ ๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 
๑.  รอ่งรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  

 - หลักสูตรแกนกลางของสถานศึกษา 
 - หลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - แผนการเรียน /โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน 
 - รายงานการประเมินการใช้หลักสูตร ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 - รายงานการประชุม 
 - แบบประเมินความพึงพอใจการใช้หลักสูตร 
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( แนะแนว-บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ชมรม/ชุมนุม ) 
 
 ๒. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนจัดโครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียนที่ครอบคลุมตามที่หลักสูตรก าหนด   จัดท าหลักสูตร

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีการเสริมในเรื่องคริสต์ศาสนา  ภาษาจีน  
ทักษะการใช้ภาษาไทย ทักษะการคิดวิเคราะห์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานเกษตรพ้ืนฐาน และการงาน
พ้ืนฐานอาชีพในด้านต่างๆ  
 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น และน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติและรายงานในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของโรงเรียน โดยได้พัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่นดังนี้ 
- จัดท าสาระท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับ ๘ กลุ่มสาระ และจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยให้มีความ
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แต่ละรายวิชา จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

-  บริหารจัดการและด าเนินการตามแผน 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๐๒- 

 -  ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและรายงานผลให้ทุกฝุายรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาต่อไป   
 - จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรม แนะแนว กิจกรรมส่งเสริมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมชมรมตามความสนใจ  กิจกรรมชุมนุมสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชน
ชาติพันธุ์ 
 -  จัดอบรม สัมมนาในพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลตามสภาพจริงและการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
และต่อเนื่อง ตามบริบทของโรงเรียน 

-  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การทัศนศึกษา  วันวิชาการ โครงงาน กิจกรรมเข้า 
ค่ายพักแรม กีฬาสี 

-  ผู้บริหารมีการติดตามงานในทุกฝุายจากการประชุมและมีการติดตามการจัดการเรียนการสอนของ 
ครู โดยมีการสังเกตการณ์เรียนการสอนของนักเรียนในทุกชั้น ทุกระดับ โดยการเดินนิเทศงานทุกวันหรือตาม
ตารางการนิเทศ หรือตามโอกาสโดยไม่มีการก าหนดเวลา 

-  การจัดการนิเทศการสอนของครู แบ่งเป็น ๒ ประเภท  
-  นิเทศเพ่ือการพัฒนา โดยคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันเป็นผู้ร่วมนิเทศ 
-  นิเทศเพ่ือการประเมิน โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและคณะกรรมการต่างกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้ 
-  การจัดกิจกรรมแนะแนว  บริการสารสนเทศด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว สังคม การจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนพิเศษ (เรียนร่วม) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การคัดกรอง การเยี่ยมบ้าน การให้
ค าปรึกษา(จิตปรึกษา) การส่งต่อข้อมูล  การติดตามพฤติกรรม การปรับพฤติกรรม การยกย่องเชิดชู ให้ก าลังใจ 
การชี้แนะ การรายงาน ประเมินผล 

-  จัดกิจกรรมการส่งเสริม/ปูองกัน/พัฒนา ตามสถานการณ์ปัญหาทางสังคม เช่น ยาเสพติด เอดส์  
หรือ อื่นๆฯลฯ 
 

 ๓. ผลการพัฒนา 
 มีหลักสูตรที่บูรณาการเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติและระดับท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องและน าผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติม จัดแผนการเรียนที่เหมาะสมและตอบสนองความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ส่งเสริมและ
ตอบสนองความถนัดและความสนใจของผู้เรียนครบตามหลักสูตร มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เช่น ให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกท าและแก้ปัญหา จนสามารถสร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง มีแผนการนิเทศติดตาม ประเมินผลที่ชัดเจนมีการนิเทศติดตาม ประเมินผลตามแผนงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีเครื่องมือการนิเทศที่ครอบคลุมตามกระบวนการเรียนการสอน มีการน าผลการนิเทศมาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น จัดระบบในการจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่นประวัติ
ส่วนตัว ประวัติสุขภาพ พฤติกรรม และผลการเรียนเป็นต้น  มีการติดตามและพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
พัฒนาการตามวัยอย่างเป็นระบบ  มีการส่งต่อข้อมูลและรายงานผลการพัฒนาการของผู้เรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝุาย ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๐ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๐๓- 

 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  ส่งเสริมบุคลากรครูในโรงเรียนเข้าร่วมอบรมการประเมินติดตามการใช้หลักสูตรและพัฒนา
เป็นงานวิจัยของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เชิงเครือข่ายการพัฒนา
การศึกษามากขึ้น 

 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา   เต็มศักยภาพ 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ 
                        ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา   เต็มศักยภาพ 

๑๐   

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๔ 
๓.๘๔ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

๓ 
๒.๘๘ ดีเยี่ยม 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๓ 
๒.๘๖ ดีเยี่ยม 

 รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๑๐ ๙.๕๘ ดีเยี่ยม 
 ๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  

      โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยจัดท า
แผนงานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน โครงการตามงานสร้างบรรยากาศและอนุรักษ์แวดล้อม  แบบบันทึก
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสรเทศห้องสมุด  บันทึกการใช้ห้องประกอบ    
  

 ๒. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนจัดสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ มีบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน มีอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้
และค้นคว้าอย่างจริงจัง ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนและให้ใฝุรู้อยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือใหน้ักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น โดยให้บริการและได้ด าเนินการต่างๆดังนี้ 
   ๑.  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เพียงพอส าหรับนักเรียน มีการ
ด าเนินการจัดเก็บและบริการสื่อเทคโนโลยีในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บริการสื่อต่าง ๆ แก่คณะครูและ
นักเรียนในโรงเรียน มีการผลิตสื่อ / สิ่งพิมพ์ การให้บริการยืม – คืนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน  
เพ่ือควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  ๒.  โรงเรียนมีการจัดการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  การด าเนินการ 
ใช้อาคารสถานที่ให้เป็นระบบเกิดประโยชน์สูงสุด  มีการวางแผนการจัดห้องเรียน ห้องประกอบการเรียน       
การสอน ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน มีการวางระบบการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆ มีสวนหย่อม  
พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอและสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ 
โรงเรียนมีแผนการในการบ ารุงรักษาสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียว ด าเนินการปูองกัน 
การช ารุด การซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ และพัฒนาพัสดุ  - ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนเวลาอัน
ควร มีการวางแผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา  เพ่ือเอ้ือประโยชน์และสร้างบรรยากาศต่อการ



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๐๔- 

ปฏิบัติงานของบุคลากรและการเรียนรู้ของนักเรียน  รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้อาคารสถานที่ของ
โรงเรียน เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย มีบรรยากาศเหมาะสมในเรียนรู้ อีกทั้งปูองกันมิให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ 
และแพร่กระจายของเชื้อโรค 

 ๓. โรงเรียนมีการจัดเก็บ และลงทะเบียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและเอ้ือประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนมีการจัดและใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและและนอกสถานที่ 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยการจัดสภาพบรรยากาศบริเวณต่างๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยจัดเป็นสถานที่ เปิด
โอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนรู้และศึกษาได้ตลอดเวลา 

โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้ 

- กิจกรรมตามฝุายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
- กิจกรรม / โครงการตามแผนงานสร้างบรรยากาศและอนุรักษ์แวดล้อม       

                                     
  ๓. ผลการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพมี การจัดโครงการ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน แก่ครู  บุคลากร และนักเรียนในการเรียนรู้ตากิจกรรม
ต่าง ๆ  เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนในระดับเพชร  และงานสร้างบรรยากาศและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
  ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
    จัดให้มีการจัดระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนอย่างมี
ระบบ และ การส่งเสริมเพ่ิมเติมภายในกิจกรรมรองรับตามเกณฑ์ที่ก าหนด  เพ่ือจะมีการจัดห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการจัดท าห้องปฏิบัติการเรียนรู้
เพ่ิมเติมและจัดครูในการรับผิดชอบงานดังกล่าว และ / หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากการร่วมกิจกรรม 
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-๑๐๕- 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

๕   

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑ ๑.๐๐ ดีเยี่ยม 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑ 
๑.๐๐ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑ 
๑.๐๐ ดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๕ 
๐.๕๐ ดีเยี่ยม 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕ 
๐.๔๐ ดีมาก 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑ 
๑.๐๐ ดีเยี่ยม 

 รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕ ๔.๙๐ ดีเยี่ยม 
 ๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  

  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยจัดท า
เอกสาร ดังนี้ 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๒. แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
๓. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๔. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๕. คู่มือมาตรฐานการศึกษา 
๖. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝุาย , บันทึกการประชุม 
๗. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามฝุายต่าง ๆ 
๘. แผนพัฒนาโรงเรียนและแผนพัฒนาตามฝุายต่าง ๆ 
๙. แผนด าเนินงานของฝุายบริหารจัดการและฝุายต่าง ๆ 
๑๐.  รายงานการประชุมครู 
๑๑.  บันทึกการประชุมฝุายบริหารของสถานศึกษา 
 ๑๒. สารสนเทศของโรงเรียน 

 
 ๒. วิธีการพัฒนา 
    โรงเรียนได้มีการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ตาม

การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อที่ ๑๔ ทีระบุว่า “ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โรงเรียนมี โครงสร้าง  
ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้ น
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-๑๐๖- 

พ้ืนฐานประกอบด้วย  ผู้บริหาร  ผู้แทนครู  ผู้แทนคณะกรรมการการศึกษาภาครัฐ  ผู้แทนผู้ปกครอง  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้แทนชุมชน  มีระบบโครงสร้างการบริหารงาน  ๖  ฝุาย  คือ  ฝุายบริหารจัดการ  ฝุาย
วิชาการ  ฝุายบุคลากร  ฝุายกิจการนักเรียน  ฝุายทรัพยากร และฝุายมาตรฐานคุณภาพ    การบริหารงานมี
ความคล่องตัวสูงและยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์  มีการแต่งตั้งหัวหน้าฝุาย  หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้   โดยบุคลากรในสายงานร่วมกันวางแผนงาน  มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน  โรงการที่ได้
ก าหนดไว้ในปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน      มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์   ปี
การศึกษา   ๒๕๕๖  –  ๒๕๕๘  โรงเรียนได้ด าเนินการวางแผนและจัดท าแผนปฏิบัติการ  มีผู้รับผิดชอบตาม
สายงานที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน  จากโครงสร้างการบริหารงาน  ส่งผลให้การท างานของบุคลากรส่วนใหญ่ใช้
หลักประชาธิปไตย  ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง    รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ท าให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสท างานอย่างเต็มศักยภาพพร้อม
ทั้งประมวลผลงานร่วมกัน และจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารรับทราบ  มีการน าข้อมูลที่ได้จากการประ เมินไป
เปรียบเทียบกับเปูาหมายของแผนพัฒนา  และจัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือรายงานความก้าวหน้าของ
สถานศึกษา มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งานจัดให้มีครูรับผิดชอบ
ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบง่ายต่อการค้นหา มีเครือข่าย (Website )  ของโรงเรียนและประชาสัมพันธ์
ให้กับบุคลากร  นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนรับทราบข้อมูล  ข่าวสารต่าง ๆ  ของโรงเรียน นอกจากนี้
แล้วโรงเรียนได้จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า  

 

 ๓. ผลการพัฒนา 
  มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวน 
PDCA  ท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพ  ทุกคนร่วมกันรักษาและ
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งาน  มีการจัดองค์กรโรงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง  และปรับเปลี่ยนได้ 
เหมาะสมตามสถานการณ์  มีระบบประกันคุณภาพภายนอกในที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระบบบริหารและพัฒนา
ผู้เรียน ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๒ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 ๔.แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

  โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมผู้ตรวจประเมินตนเอง ตามรูปแบบของ
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ต่อเนื่องและหมุนเวียนทุกคน และสามารถสะท้อนไปยังรูปแบบการ
บริหารงาน และการพัฒนานักเรียนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานต่อไป   
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-๑๐๗- 

 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียน 
มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑๐   

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

๕ 

๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕ 
๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

 รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๑๐ ๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 
 ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน . 

 โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยจัดโครงการ/กิจกรรม  
ดังนี้ 

     ๑.   โครงการส่งเสริมการใช้สื่อการสอน              
                -  กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน(ส ารวจ,ทะเบียน) 

             -  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดท าสื่อ 
       ๒.   โครงการพัฒนาห้องสมุด 

              -  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
               -  กิจกรรมมุมหนังสือในชั้นเรียน 
              -  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
              -  กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารานุกรม 
               -  กิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้าความรู้รอบตัว 
               -  กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
         ๓.   สมุดสถิติการใช้ห้องประกอบต่าง ๆ 
          ๔.   ทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
         ๕.   ทะเบียนแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน 
          ๖.   โครงการทัศนศึกษา 
 
 ๒. วิธีการพัฒนา 

  สถานศึกษามีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนใฝุเรียนใฝุรู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และเชิญชวนหน่วยงาน ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มากขึ้น โดยโรงเรียนมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนที่หลากหลายโดยมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น สวนสมุนไพร แปลงเกษตรสาธิต แหล่งการเรียนรู้บ้านจอมคีรี นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แล้ว ยังสนับสนุนให้แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่น การอบรม



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๐๘- 

ความปลอดภัยวินัยจราจร การซ้อมหนีอัคคีภัย แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดใจ(ดงเทวี) เป็นต้น อีกทั้ง
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยเริ่มจาก 
  ๑.  ส่งเสริมให้ครูมีการสร้างและพัฒนากิจกรรม โดยใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
 ภายนอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
  ๒.  จัดท าทะเบียนรายชื่อแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือใช้ในการเรียนการ
 สอน 
  ๓.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
 และภายนอกโรงเรียน เช่น การจัดทัศนศึกษาวัดส าคัญๆ ในเขตใกล้โรงเรียน พระสถูปสมเด็จพระ
 นเรศวรมหาราชต าบลเมืองงาย   ถ้ าเชียงดาว ถ้ าผาปล่อง   สวนประกาศิต   และน้ าตกศรีสังวาลย์   
 เป็นต้น 

 ๔.  ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
 การสอนตามแผนสาระท้องถิ่น มีการส ารวจความเชี่ยวชาญในกลุ่มผู้ปกครอง และเชิญมาเป็นวิทยากร
 ให้ความรู้ เสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น 

 
 ๓. ผลการพัฒนา. 
   สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
รวมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยโรงเรียนได้มีแหล่งการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ิม นอกจากนี้ชุมชนยัง
เข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนมากขึ้น เป็นการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นผลดีต่อผู้เรียน ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๓ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 
     ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
    โรงเรียนมีการเชิญชวนหน่วยงาน ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๐๙- 

 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ 
มาตรฐานที่  ๑๔   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนด

ขึ้น 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑๔   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๕   

๑๔.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้บรรลุตามเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๓ 
๓.๐๐ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๒ 
๒.๐๐ ดีเยี่ยม 

 รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
  ๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน  
    โรงเรียนมีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

โดยจัดท า 
                  ๑.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

           ๒.  แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
            ๓.  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม 
            ๔.  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม 
            ๕.  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม 
            ๖.  รายงานประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
            ๗.  โล่  รางวัล  ใบประกาศเกียรติคุณ  เกียรติบัตร 
            ๘.  รายงานประจ าปี/รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
            ๙.  รายงานสารสนเทศ/วารสาร  จุลสาร 

 
๒. วิธีการพัฒนา 
 เพ่ือให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนในเรื่อง “ วินัยเด่น  เก่งการงาน  บูรณาการชีวิตด้วยรัก

และรับใช้ ในวิถีท่ีพอเพียง   โดยมีค าอธิบายมาตรฐานอัตลักษณ์  ดังนี้   
 “ วินัยเด่น  เก่งการงาน  บูรณาการชีวิตด้วยรักและรับใช้  ในวิถีที่พอเพียง  ”  หมายถึง

นักเรียนทุกคนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์จะต้องเป็นผู้รู้จักประพฤติ ปฏิบัติตน ให้เป็นผู้มี
ระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ต่อตนเอง  ผู้อ่ืน  สังคม  และประเทศชาติ  ด้วยการพัฒนาทักษะและศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ     สามารถก้าวหน้าในชีวิตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในบุคลิกภาพ    และพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
กาลเทศะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี   และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์    
เพียรพยายาม    อดทน   ขยันขันแข็งรักความก้าวหน้า   จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  พร้อมกับสามารถถ่ายทอด
วิธีการท างานให้กับผู้อ่ืนได้อย่าง      มีคุณภาพ    เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน  
ยอมรับความแตกต่าง  ไม่แบ่งแยก พร้อมที่จะให้โอกาสและใส่ใจผู้อ่ืน  เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  ให้ความช่วยเหลือ
ทุกคนและทุกเมื่อ  รู้จักเป็นผู้ให้และบริการด้วยใจยินดี  เป็นบุคคลเพ่ือผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ   เป็นผู้รู้จัก
ประมาณตน  มีความสมถะ  พ่ึงพาตนเอง  ประหยัด  อดออม   ยอมรับฟังผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล  ใช้ทรัพยากรที่มี



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๑๐- 

อยู่อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด   รักและภาคภูมิใจในกลุ่มชาติพันธุ์ของตนด้วยจิตส านึกถึงภูมิหลัง
อย่างกตัญญู  ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการ  ดังนี้ 

 วินัยเด่น 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 

 -  กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย 
 -  กิจกรรมรักษาระเบียบวินัย 
 -  กิจกรรมประกาศเกียรติคุณ 
 -  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
 -  กิจกรรมจริยธรรมน าชีวิต 

 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 -  กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
 -  กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน 

 เก่งการงาน 
 โครงการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น 

 -  กิจกรรมชมรมตามความถนัดและความสนใจ 
 -  กิจกรรมบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระ 
 -  กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ 

 รักและรับใช้ 
 โครงการงานสัมพันธ์ 

 -  กิจกรรมน้ าใจเจ้าฟูาสู่บ้านไตรสภาวคาม 
 -  กิจกรรมน้ าใจเจ้าฟูาสู่บ้านวัยทองนิเวศน์ 
 -  กิจกรรมน้ าใจเจ้าฟูาสู่น้องบ้านมิตราทร 
 -  กิจกรรมเยี่ยมผู้ตกอยู่ในภาวะยากล าบากทุกประเภท 

 ความพอเพียง 
 โครงการงานใช้อาคารสถานที่ 
 โครงการงานสร้างอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรธรรมชาติ 
 โครงการงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 
 ๓. ผลการพัฒนา 

  โรงเรียนมีการจัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  
ปรัชญา  และจุดเน้นของสถานศึกษาอย่างหลากหลาย   และผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เปูาหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกโครงการ ผลการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๔ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยด้วยตนเอง  โดยการตระหนักถึงคุณค่า  ความส าคัญของ

การเป็นผู้มีวินัยให้มากยิ่งข้ึน 
 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๑๑- 

 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่  ๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

๕   

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓ 
๓.๐๐ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๒ ๒.๐๐ ดีเยี่ยม 
 รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

๑. ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน 
   โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกฝุาย     โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ    โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรธรรมชาติ  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
รายงานการประชุม  โล่   รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ     เกียรติบัตรที่โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ    
รายงานประจ าปี   รายงานสารสนเทศ   จุลสาร อ.ร.สัมพันธ์       

  
 ๒.  วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนโดยจัดท าโครงการ/ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ

ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น  คือ   โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรธรรมชาติ และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ 

  
 ๓. ผลการพัฒนา 

  จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  พบว่า  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสม่ าเสมอ นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองและแสดงออกเชิงสร้างสรรค์อย่างมีความสุข   มีความ
กระตือรือร้น  มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานที่ได้รับผิดชอบ อยู่ในเกณฑ์ดีมากซ่ึงผลการด าเนินงานของ
แต่ละกิจกรรมได้บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ทุกกิจกรรม ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๕ อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  
 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

                 โรงเรียนมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมพิเศษ ให้มากขึ้น 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๑๒- 

๓.  สรปุผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๓.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๓.๑.๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน         

มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ปฐมวัย น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ๕.๐๐        
๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๑.๐๐  ๐.๙๓  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๑.๕๐  ๑.๔๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง ๑.๕๐  ๑.๓๑  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ๑.๐๐  ๐.๙๔  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๔.๕๘  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕.๐๐        
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๑.๐๐  ๐.๘๙  ๔.๐๐  ดีมาก 
๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ๑.๐๐  ๐.๙๑  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๑.๐๐  ๐.๙๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ  คนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ๒.๐๐  ๑.๘๒  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๔.๕๑  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕.๐๐        
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ๒.๐๐  ๑.๗๕  ๔.๐๐  ดีมาก 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๑.๐๐  ๐.๘๔  ๔.๐๐  ดีมาก 

๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑.๐๐  ๐.๙๓  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ ๑.๐๐  ๐.๙๘  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๔.๕๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๔  เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญา ๕.๐๐        
๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ๑.๐๐  ๐.๘๕  ๔.๐๐  ดีมาก 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

๑.๐๐  ๐.๘๕  ๔.๐๐  ดีมาก 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๑.๐๐  ๐.๘๗  ๔.๐๐  ดีมาก 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑.๐๐  ๐.๘๙  ๔.๐๐  ดีมาก 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๑.๐๐  ๐.๘๘  ๔.๐๐  ดีมาก 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๔.๓๔  ๔.๐๐  ดีมาก 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๑๓- 

๓.๑.๒  มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา         

มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

๒๐.๐๐        

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

๒.๐๐  ๑.๗๖  ๔.๐๐  ดีมาก 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๒.๐๐  ๑.๗๖  ๔.๐๐  ดีมาก 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๒.๐๐  ๑.๗๙  ๔.๐๐  ดีมาก 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาของเด็ก ๒.๐๐  ๑.๗๗  ๔.๐๐  ดีมาก 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๒.๐๐  ๑.๗๕  ๔.๐๐  ดีมาก 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์ 

๒.๐๐  ๑.๗๓  ๔.๐๐  ดีมาก 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๒.๐๐  ๑.๘๒  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ๒.๐๐  ๑.๖๘  ๔.๐๐  ดีมาก 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ๒.๐๐  ๑.๗๖  ๔.๐๐  ดีมาก 

๕.๑๐ ครูจัดสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก 

๒.๐๐  ๑.๘๕  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๒๐.๐๐  ๑๗.๖๘  ๔.๐๐  ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

๒๐.๐๐        

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๓.๐๐  ๓.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และมีความคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

๓.๐๐  ๓.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

๓.๐๐  ๓.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓.๐๐ ๓.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ ๓.๐๐ ๓.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๑๔- 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๓.๐๐ ๓.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๒.๐๐ ๒.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๒๐.๐๐  ๒๐.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐.๐๐        

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๐๐  ๔.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๗.๒ มีระบบและกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๔.๐๐  ๔.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๗.๓ จักกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 ๔.๐๐  ๔.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่น 

๔.๐๐  ๔.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๔.๐๐  ๔.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๒๐.๐๐  ๒๐.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานตาม 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐        

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๑.๐๐  ๑.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑.๐๐  ๑.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ๑.๐๐  ๑.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๘.๔ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๕๐  ๐.๕๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕๐  ๐.๕๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑.๐๐  ๑.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๑๕- 

๓.๑.๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้         

มาตรฐานที่  ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕.๐๐        

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

๒.๕๐  ๒.๕๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕๐  ๒.๕๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๓.๑.๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา         

มาตรฐานที่  ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของ การศึกษาปฐมวัย 

          
๕.๐๐  

      

๑๐.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๓.๐๐  ๓.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๒.๐๐  ๒.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๓.๑.๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม         

มาตรฐานที่  ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

          
๕.๐๐  

      

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๓.๐๐  ๓.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๒.๐๐  ๒.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
      

๓.๑.๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   ๒๐.๐๐ ๑๗.๙๓ ๔.๐๐ ดีมาก 

๓.๑.๒  มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา   ๖๕.๐๐  ๖๒.๖๘  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๓.๑.๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

  ๕.๐๐  ๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๓.๑.๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

  ๕.๐๐  ๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๓.๑.๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ๕.๐๐  ๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
รวม ๑๐๐  ๙๕.๖๑  ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

     



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๑๖- 

๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.๒.๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน         
มาตรฐาน  /ตัวบ่งช้ี  ขั้นพื้นฐาน น้ าหนัก

คะแนน 
คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ๕.๐๐        

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ๐.๕๐  ๐.๔๕ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๐.๕๐  ๐.๔๖ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ 

๑.๐๐  ๐.๙๕ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

๑.๐๐  ๐.๙๑ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ๑.๐๐  ๐.๙๓ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  
นาฎศิลป์  กีฬานันทนาการตามจินตนา 

๑.๐๐  ๐.๙๓               
๕.๐๐  

ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๔.๖๓ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕.๐๐        

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒.๐๐  ๑.๙๒ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๑.๐๐  ๐.๙๖ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๑.๐๐  ๐.๙๖ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๑.๐๐  ๐.๙๖ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๔.๘๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๕.๐๐        

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 

๒.๐๐  ๑.๗๔ ๔.๐๐  ดีมาก 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

๑.๐๐  ๐.๘๗ ๔.๐๐  ดีมาก 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

๑.๐๐  ๐.๙๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๑.๐๐  ๐.๙๑ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๔.๔๒ ๔.๐๐  ดีมาก 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๑๗- 

มาตรฐานที่  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมสมเหตุ 

๕.๐๐        

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารด้วยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  

๒.๐๐  ๑.๗๖ ๔.๐๐  ดีมาก 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๑.๐๐  ๐.๙๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย  คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๑.๐๐  ๐.๙๓ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๔.๔ มีความคิดริเริ่มสร้าง และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

๑.๐๐  ๐.๙๑ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๔.๕๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ๕.๐๐        

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๑.๐๐  ๑.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ๑.๐๐  ๑.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

๒.๐๐  ๑.๖๐ ๔.๐๐  ดีมาก 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๑.๐๐  ๐.๘๐ ๔.๐๐  ดีมาก 
  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๔.๔๐ ๔.๐๐  ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕.๐๐        

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการส าเร็จ ๒.๐๐  ๑.๖๙ ๔.๐๐  ดีมาก 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน

ของตนเอง 
๑.๐๐  ๐.๙๖ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑.๐๐  ๐.๙๓ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

๑.๐๐  ๐.๙๓ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๔.๕๑ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
๓.๒.๒  มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา         
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐        

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑.๐๐  ๐.๙๓ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๑.๐๐  ๐.๙๔ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

๒.๐๐  ๑.๙๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๑๘- 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๑.๐๐  ๐.๙๓ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๑.๐๐  ๐.๙๑ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าปรึกษาแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑.๐๐  ๐.๙๕ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนเองรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

๑.๐๐  ๐.๙๑ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

๑.๐๐  ๐.๙๓ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

๑.๐๐  ๐.๙๒ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๑๐.๐๐  ๙.๓๒ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐        

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และมีความคิดริเริ่มที่เน้น
พัฒนาผู้เรียน 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

๒.๐๐  ๒.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๒.๐๐  ๒.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๑๐.๐๐  ๑๐.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐     

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

๒.๐๐  ๒.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การด าเนินของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

๑.๐๐  ๑.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๒.๐๐  ๒.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๕.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๑๙- 

มาตรฐานที่  ๑๐  สถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนา คุณภาพ   ผู้เรียนอย่างรอบด้าน   

     
๑๐.๐๐  

      

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๒.๐๐  ๒.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม

ความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน   

๑.๐๐  ๑.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑.๐๐  ๑.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๐๐  ๒.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน 

๒.๐๐  ๒.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๑๐.๐๐  ๑๐.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา   เต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐        

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๔.๐๐  ๓.๘๔ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

๓.๐๐  ๒.๘๘ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๓.๐๐  ๒.๘๖ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๑๐.๐๐  ๙.๕๘ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐        

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑.๐๐  ๑.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑.๐๐  ๑.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑.๐๐  ๑.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๕๐  ๐.๕๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕๐  ๐.๔๐ ๔.๐๐  ดีมาก 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

๑.๐๐  ๑.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๔.๙๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๒๐- 

๓.๒.๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้         

มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     
๑๐.๐๐  

      

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐  ๕.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐  ๕.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๑๐.๐๐  ๑๐.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
๓.๒.๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา         

มาตรฐานที่  ๑๔   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๕.๐๐        

๑๔.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้บรรลุตาม
เปูาหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๓.๐๐  ๓.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

๒.๐๐  ๒.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๕.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
๓.๒.๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม         

มาตรฐานที่  ๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐        

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓.๐๐  ๓.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๒.๐๐  ๒.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

  รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐  ๕.๐๐ ๕.๐๐  ดีเยี่ยม 
      

๓.๒.๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐.๐๐ ๒๗.๒๖ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
๓.๒.๒  มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๘.๘๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
๓.๒.๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
๓.๒.๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
๓.๒.๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

รวม ๑๐๐ ๙๖.๐๖ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๒๑- 

๕.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ของสถานศึกษา 
  ๕.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย   
 ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก  ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
 
พัฒนาการ 

จ านวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของจ านวนเด็กตามระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ดี ร้อยละ 

๑. ด้านร่างกาย ๑๕ คน - - ๒ ๑๓.๓๓ ๑๓ ๘๖.๖๗ 
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๑๕ คน - - ๒ ๑๓.๓๓ ๑๓ ๘๖.๖๗ 
๓. ด้านสังคม ๑๕ คน - - ๒ ๑๓.๓๓ ๑๓ ๘๖.๖๗ 
๔. ด้านสติปัญญา ๑๕ คน - - ๓ ๒๐.๐๐ ๑๒ ๘๐.๐๐ 

 
 

๕.๒  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระ  และวิชาประวัติศาสตร์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 ระดับ  ประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
นักเรียน
ที่สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน) 
จ านวนนักเรียนที่ได้
คะแนนผ่านร้อยละ  

๕๐  ขึ้นไป 

คะแนน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๐-
๔๙ 

๕๐-
๕๔ 

๕๕-
๕๙ 

๖๐-
๖๔ 

๖๕-
๖๙ 

๗๐-
๗๔ 

๗๕-
๗๙ 

๘๐-
๑๐๐ 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  
ภาษาไทย ๒๗ ๐ ๓ ๓ ๔ ๕ ๑ ๔ ๗ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๗ ๐ ๐ ๐ ๕ ๓ ๙ ๔ ๖ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗ ๐ ๐ ๒ ๒ ๗ ๗ ๖ ๓ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
สังคม  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๗ 
๐ ๐ ๑ ๘ ๑๑ ๕ ๒ ๐ 

๒๗ 
๑๐๐.๐๐ 

ประวัติศาสตร์ ๒๗ ๐ ๐ ๑ ๑๒ ๖ ๖ ๒ ๐ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๒๗ 
๐ ๑ ๒ ๑๒ ๑๒ ๐ ๐ ๐ 

๒๗ 
๑๐๐.๐๐ 

ศิลปะ ๒๗ ๐ ๑ ๒ ๗ ๖ ๘ ๓ ๐ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพ ๒๗ ๐ ๓ ๗ ๖ ๘ ๒ ๐ ๑ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๗ ๑๓ ๓ ๓ ๔ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑๔ ๕๑.๘๕ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  
คริสต์ศาสนา ๒๗ ๐ ๒ ๖ ๔ ๙ ๒ ๔ ๐ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 

ภาษาจีน ๒๗ ๐ ๔ ๗ ๕ ๓ ๓ ๐ ๐ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 

ภาษาไทยเพ่ิมเติม ๒๗ ๐ ๔ ๓ ๓ ๕ ๕ ๓ ๔ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 

อังกฤษเพ่ิมเติม ๒๗ ๑๕ ๔ ๑ ๑ ๔ ๒ ๐ ๐ ๑๒ ๔๔.๔๔ 

คอมพิวเตอร์ ๒๗ ๐ ๐ ๐ ๓ ๙ ๙ ๕ ๑ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๒๒- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ที่สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน) 

จ านวนนักเรียนที่
ได้คะแนนผ่าน

ร้อยละ  ๕๐  ขึ้น
ไป 

คะแนน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ ๐-

๔๙ 
๕๐-
๕๔ 

๕๕-
๕๙ 

๖๐-
๖๔ 

๖๕-
๖๙ 

๗๐-
๗๔ 

๗๕-
๗๙ 

๘๐-
๑๐๐ 

 ชั้นประถมศึกษาปีที ๒  
ภาษาไทย ๒๐ ๐ ๔ ๑ ๖ ๑ ๓ ๓ ๒ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐ ๐ ๒ ๕ ๓ ๑ ๓ ๔ ๒ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๐ ๑ ๐ ๓ ๒ ๖ ๓ ๕ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
สังคม  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๐ ๑ ๑ ๐ ๘ ๕ ๕ ๐ ๑ ๑๙ ๙๕.๐๐ 

ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๐ ๓ ๑ ๒ ๖ ๒ ๓ ๑ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๒๐ ๐ ๑ ๒ ๑ ๘ ๕ ๓ ๐ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 

ศิลปะ ๒๐ ๐ ๒ ๒ ๒ ๓ ๖ ๔ ๑ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพ ๒๐ ๐ ๐ ๐ ๘ ๒ ๘ ๑ ๑ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐ ๙ ๓ ๑ ๔ ๒ ๑ ๐ ๐ ๑๑ ๕๕.๐๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  
คริสต์ศาสนา ๒๐ ๐ ๐ ๕ ๕ ๔ ๕ ๑ ๐ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาจีน ๒๐ ๐ ๑ ๒ ๓ ๕ ๗ ๑ ๑ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาไทยเพ่ิมเติม ๒๐ ๐ ๑ ๗ ๓ ๕ ๓ ๑ ๐ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
อังกฤษเพ่ิมเติม ๒๐ ๙ ๒ ๕ ๑ ๒ ๑ ๐ ๐ ๑๑ ๕๕.๐๐ 
คอมพิวเตอร์ ๒๐ ๐ ๒ ๐ ๓ ๑ ๖ ๓ ๕ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๒๓- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ที่สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน) 

จ านวนนักเรียนที่
ได้คะแนนผ่าน

ร้อยละ  ๕๐  ขึ้น
ไป 

คะแนน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ ๐-

๔๙ 
๕๐-
๕๔ 

๕๕-
๕๙ 

๖๐-
๖๔ 

๖๕-
๖๙ 

๗๐-
๗๔ 

๗๕-
๗๙ 

๘๐-
๑๐๐ 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  
ภาษาไทย ๒๗ ๐ ๑๐ ๖ ๒ ๔ ๑ ๑ ๓ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๗ ๒ ๙ ๔ ๓ ๓ ๒ ๒ ๒ ๒๕ ๙๒.๕๙ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗ ๐ ๑๑ ๑ ๘ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
สังคม  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๗ ๐ ๐ ๕ ๗ ๙ ๑ ๒ ๓ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 

ประวัติศาสตร์ ๒๗ ๐ ๐ ๖ ๑๒ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๒๗ ๐ ๑ ๖ ๘ ๔ ๕ ๒ ๑ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 

ศิลปะ ๒๗ ๐ ๓ ๗ ๖ ๓ ๔ ๑ ๓ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพ ๒๗ ๐ ๔ ๖ ๑๐ ๔ ๑ ๒ ๐ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๗ ๑๗ ๑ ๒ ๓ ๒ ๑ ๐ ๑ ๑๐ ๓๗.๐๔ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  
คริสต์ศาสนา ๒๗ ๐ ๓ ๖ ๔ ๔ ๓ ๒ ๓ ๒๕ ๙๒.๕๙ 
ภาษาจีน ๒๗ ๑ ๑๔ ๔ ๓ ๐ ๕ ๐ ๐ ๒๖ ๙๖.๒๙ 
ภาษาไทยเพ่ิมเติม ๒๗ ๐ ๒ ๑๐ ๙ ๔ ๒ ๐ ๐ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
อังกฤษเพ่ิมเติม ๒๗ ๑๙ ๓ ๒ ๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๘ ๒๙.๖๒ 
คอมพิวเตอร์ ๒๗ ๐ ๑ ๒ ๖ ๑๐ ๔ ๒ ๒ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๒๔- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ที่สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน) 

จ านวนนักเรียนที่
ได้คะแนนผ่าน

ร้อยละ  ๕๐  ขึ้น
ไป 

คะแนน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ ๐-

๔๙ 
๕๐-
๕๔ 

๕๕-
๕๙ 

๖๐-
๖๔ 

๖๕-
๖๙ 

๗๐-
๗๔ 

๗๕-
๗๙ 

๘๐-
๑๐๐ 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔  
ภาษาไทย ๒๘ ๔ ๓ ๕ ๓ ๗ ๔ ๒ ๐ ๒๔ ๘๕.๗๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๘ ๐ ๑ ๑ ๖ ๓ ๓ ๑๐ ๓ ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘ ๔ ๕ ๖ ๖ ๔ ๑ ๑ ๑ ๒๔ ๘๕.๗๑ 
สังคม  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๘ ๐ ๓ ๓ ๗ ๘ ๕ ๒ ๐ ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 

ประวัติศาสตร์ ๒๘ ๑ ๑๐ ๙ ๖ ๑ ๑ ๐ ๐ ๒๗ ๙๖.๔๒ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๒๘ ๐ ๒ ๓ ๘ ๖ ๕ ๔ ๐ ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 

ศิลปะ ๒๘ ๒ ๔ ๓ ๓ ๕ ๒ ๕ ๔ ๒๖ ๙๒.๘๕ 
การงานอาชีพ ๒๘ ๑ ๖ ๘ ๓ ๔ ๔ ๒ ๐ ๒๗ ๙๖.๔๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๘ ๑๐ ๖ ๒ ๓ ๓ ๐ ๒ ๑ ๑๘ ๖๔.๒๘ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  
คริสต์ศาสนา ๒๘ ๑ ๑ ๑ ๕ ๔ ๕ ๒ ๙ ๒๗ ๙๖.๔๒ 
ภาษาจีน ๒๘ ๖ ๘ ๕ ๖ ๑ ๒ ๐ ๐ ๒๒ ๗๘.๕๗ 
ภาษาไทยเพ่ิมเติม ๒๘ ๘ ๖ ๙ ๓ ๑ ๐ ๑ ๐ ๒๐ ๗๑.๔๒ 
อังกฤษเพ่ิมเติม ๒๘ ๗ ๒ ๖ ๔ ๖ ๐ ๑ ๒ ๒๑ ๗๕.๐๐ 
คอมพิวเตอร์ ๒๘ ๐ ๓ ๕ ๙ ๖ ๕ ๐ ๐ ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๒๕- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ที่สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน) 

จ านวนนักเรียนที่
ได้คะแนนผ่าน

ร้อยละ  ๕๐  ขึ้น
ไป 

คะแนน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ ๐-

๔๙ 
๕๐-
๕๔ 

๕๕-
๕๙ 

๖๐-
๖๔ 

๖๕-
๖๙ 

๗๐-
๗๔ 

๗๕-
๗๙ 

๘๐-
๑๐๐ 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  
ภาษาไทย ๒๓ ๑ ๗ ๒ ๖ ๓ ๐ ๓ ๑ ๒๒ ๙๕.๖๕ 
คณิตศาสตร์ ๒๓ ๖ ๓ ๒ ๒ ๔ ๑ ๓ ๒ ๑๗ ๗๓.๙๑ 
วิทยาศาสตร์ ๒๓ ๑ ๑ ๔ ๕ ๔ ๔ ๒ ๒ ๒๒ ๙๕.๖๕ 
สังคม  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๓ ๐ ๒ ๘ ๗ ๕ ๑ ๐ ๐ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

ประวัติศาสตร์ ๒๓ ๐ ๓ ๖ ๕ ๕ ๓ ๑ ๐ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๓ ๐ ๐ ๖ ๗ ๔ ๔ ๒ ๐ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๒๓ ๒ ๕ ๓ ๓ ๒ ๔ ๒ ๒ ๒๑ ๙๑.๓๐ 
การงานอาชีพ ๒๓ ๖ ๔ ๓ ๕ ๓ ๒ ๐ ๐ ๑๗ ๗๓.๙๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๓ ๗ ๑ ๕ ๔ ๑ ๒ ๐ ๓ ๑๖ ๖๙.๕๖ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  
คริสต์ศาสนา ๒๓ ๐ ๒ ๒ ๒ ๗ ๓ ๑ ๕ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาจีน ๒๓ ๐ ๑๐ ๔ ๓ ๒ ๒ ๒ ๐ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาไทยเพ่ิมเติม ๒๓ ๑ ๔ ๐ ๓ ๔ ๑ ๔ ๖ ๒๒ ๙๕.๖๕ 
อังกฤษเพ่ิมเติม ๒๓ ๘ ๔ ๓ ๒ ๒ ๐ ๐ ๔ ๑๕ ๖๕.๒๑ 
คอมพิวเตอร์ ๒๓ ๐ ๑ ๑ ๗ ๖ ๔ ๔ ๐ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๒๖- 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน

นักเรียน
ที่สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน) 

จ านวนนักเรียนที่
ได้คะแนนผ่าน

ร้อยละ  ๕๐  ขึ้น
ไป 

คะแนน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ ๐-

๔๙ 
๕๐-
๕๔ 

๕๕-
๕๙ 

๖๐-
๖๔ 

๖๕-
๖๙ 

๗๐-
๗๔ 

๗๕-
๗๙ 

๘๐-
๑๐๐ 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
ภาษาไทย ๒๖ ๑ ๑ ๓ ๒ ๔ ๘ ๕ ๒ ๒๕ ๙๖.๑๕ 
คณิตศาสตร์ ๒๖ ๕ ๑ ๑ ๑ ๕ ๕ ๔ ๔ ๒๑ ๘๐.๗๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒๖ ๑ ๒ ๐ ๓ ๓ ๖ ๘ ๓ ๒๕ ๙๖.๑๕ 
สังคม  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๖ ๐ ๑ ๐ ๒ ๑๐ ๑๓ ๐ ๐ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ 

ประวัติศาสตร์ ๒๖ ๐ ๑ ๐ ๙ ๖ ๘ ๒ ๐ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๖ ๐ ๑ ๔ ๗ ๘ ๕ ๑ ๐ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๒๖ ๑ ๒ ๒ ๒ ๗ ๔ ๖ ๒ ๒๕ ๙๖.๑๕ 
การงานอาชีพ ๒๖ ๐ ๑ ๓ ๓ ๓ ๑๑ ๕ ๐ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๖ ๖ ๑ ๓ ๑ ๓ ๓ ๔ ๕ ๒๐ ๗๖.๙๒ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  
คริสต์ศาสนา ๒๖ ๐ ๑ ๐ ๓ ๑ ๕ ๒ ๑๔ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ 

ภาษาจีน ๒๖ ๔ ๐ ๕ ๔ ๔ ๔ ๑ ๔ ๒๒ ๘๔.๖๑ 

ภาษาไทยเพ่ิมเติม ๒๖ ๐ ๒ ๕ ๑๐ ๗ ๒ ๐ ๐ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ 

อังกฤษเพ่ิมเติม ๒๖ ๖ ๐ ๓ ๖ ๓ ๓ ๒ ๒ ๒๐ ๗๖.๙๒ 

คอมพิวเตอร์ ๒๖ ๐ ๓ ๓ ๖ ๘ ๔ ๐ ๐ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๒๗- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ที่สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน) 

จ านวนนักเรียนที่
ได้คะแนนผ่าน

ร้อยละ  ๕๐  ขึ้น
ไป 

คะแนน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ ๐-

๔๙ 
๕๐-
๕๔ 

๕๕-
๕๙ 

๖๐-
๖๔ 

๖๕-
๖๙ 

๗๐-
๗๔ 

๗๕-
๗๙ 

๘๐-
๑๐๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 
(ภาคเรียนที่ ๑ ) 

 

ภาษาไทย ๘๙ ๕ ๗ ๑๖ ๑๔ ๑๘ ๑๖ ๘ ๕ ๘๔ ๙๔.๓๘ 
คณิตศาสตร์ ๘๙ ๒ ๑๓ ๑๔ ๒๓ ๑๓ ๙ ๑๑ ๔ ๘๗ ๙๗.๗๕ 
วิทยาศาสตร์ ๘๙ ๖ ๘ ๑๖ ๒๒ ๑๕ ๑๓ ๘ ๑ ๘๓ ๙๓.๒๕ 
สังคม  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘๙ ๐ ๑ ๑ ๒ ๓ ๑๕ ๓๔ ๓๓ ๘๙ ๑๐๐.๐๐ 

ประวัติศาสตร์ ๘๙ ๐ ๑ ๒ ๒๓ ๔๙ ๑๓ ๑ ๐ ๘๙ ๑๐๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๙ ๐ ๑๖ ๓๓ ๒๕ ๑๒ ๓ ๐ ๐ ๘๙ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๘๙ ๒ ๑๗ ๙ ๑๙ ๑๓ ๑๓ ๘ ๘ ๘๗ ๙๗.๗๕ 
การงานอาชีพ ๘๙ ๐ ๐ ๔ ๙ ๑๙ ๒๕ ๑๘ ๑๔ ๘๙ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๙ ๑๗ ๒๔ ๘ ๑๔ ๘ ๗ ๗ ๔ ๗๒ ๘๐.๘๙ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
คริสต์ศาสนา ๘๙ ๐ ๗ ๔ ๖ ๘ ๑๒ ๑๔ ๓๘ ๘๙ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาจีน ๘๙ ๒๒ ๓๑ ๙ ๘ ๖ ๕ ๒ ๖ ๖๗ ๗๕.๒๘ 
งานเกษตร ๘๙ ๐ ๕๒ ๑๐ ๘ ๘ ๔ ๗ ๐ ๘๙ ๑๐๐.๐๐ 
คอมพิวเตอร์ ๘๙ ๒ ๒ ๙ ๘ ๑๓ ๑๖ ๑๕ ๒๔ ๘๗ ๙๗.๗๕ 

*จ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑  มีทั้งหมด ๙๐ คน   
เด็กหญิงดวงเดือน   อยู่ภักดี (เด็กพิเศษบกพร่องซ้อน) ชั้นม.๑/๒ ไม่นับรวมจ านวนนักเรียนที่สอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๒๘- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ที่สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน) 

จ านวนนักเรียนที่
ได้คะแนนผ่าน

ร้อยละ  ๕๐  ขึ้น
ไป 

คะแนน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ ๐-

๔๙ 
๕๐-
๕๔ 

๕๕-
๕๙ 

๖๐-
๖๔ 

๖๕-
๖๙ 

๗๐-
๗๔ 

๗๕-
๗๙ 

๘๐-
๑๐๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 
(ภาคเรียนที่  ๒  ) 

 

ภาษาไทย ๘๗ ๐ ๑ ๔ ๑๒ ๑๖ ๒๐ ๒๑ ๑๓ ๘๗ ๑๐๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๘๗ ๓ ๙ ๑๔ ๒๘ ๑๔ ๑๓ ๕ ๑ ๘๔ ๙๖.๕๕ 
วิทยาศาสตร์ ๘๗ ๒ ๘ ๑๖ ๒๐ ๑๔ ๑๐ ๑๐ ๗ ๘๕ ๙๗.๗๐ 
สังคม  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘๗ ๐ ๑ ๑ ๕ ๑๖ ๓๑ ๒๔ ๙ ๘๗ ๑๐๐.๐๐ 

ประวัติศาสตร์ ๘๗ ๐ ๑ ๑ ๑๕ ๓๓ ๓๒ ๔ ๑ ๘๗ ๑๐๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๗ ๐ ๓ ๑๐ ๓๓ ๓๐ ๙ ๒ ๐ ๘๗ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๘๗ ๔ ๑๕ ๕ ๙ ๑๓ ๑๗ ๑๐ ๑๔ ๘๓ ๙๕.๔๐ 
การงานอาชีพ ๘๗ ๓ ๖ ๙ ๒๓ ๒๓ ๑๖ ๗ ๐ ๘๔ ๙๖.๕๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๗ ๘ ๓๒ ๑๔ ๑๐ ๑๑ ๓ ๓ ๖ ๗๙ ๙๐.๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
คริสต์ศาสนา ๘๗ ๑ ๐ ๒ ๑ ๓ ๑๑ ๑๘ ๕๑ ๘๖ ๙๘.๘๕ 
หน้าที่พลเมือง ๘๗ ๐ ๐ ๒ ๓ ๔๐ ๓๓ ๘ ๑ ๘๗ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาจีน ๘๗ ๑๗ ๓๕ ๘ ๑๑ ๔ ๔ ๕ ๓ ๗๐ ๘๐.๔๕ 
งานเกษตร ๘๗ ๐ ๑๙ ๑๒ ๒๗ ๑๐ ๙ ๗ ๓ ๘๗ ๑๐๐.๐๐ 
คอมพิวเตอร์ ๘๗ ๐ ๒ ๕ ๑๔ ๑๐ ๒๒ ๑๓ ๒๑ ๘๗ ๑๐๐.๐๐ 

*จ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑  มีทั้งหมด ๘๘ คน   
เด็กหญิงดวงเดือน   อยู่ภักดี (เด็กพิเศษบกพร่องซ้อน) ชั้นม.๑/๒ ไม่นับรวมจ านวนนักเรียนที่สอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๒๙- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ที่สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน) 
จ านวนนักเรียนที่
ได้คะแนนผ่านร้อย
ละ  ๕๐  ขึ้นไป 

คะแนน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ ๐-

๔๙ 
๕๐-
๕๔ 

๕๕-
๕๙ 

๖๐-
๖๔ 

๖๕-
๖๙ 

๗๐-
๗๔ 

๗๕-
๗๙ 

๘๐-
๑๐๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 
(ภาคเรียนที่  ๑ ) 

 

ภาษาไทย ๗๗ ๐ ๐ ๒ ๑๕ ๑๑ ๑๗ ๒๒ ๑๐ ๗๗ ๑๐๐.๐๐ 

คณิตศาสตร์ ๗๗ ๔ ๕ ๑๐ ๑๖ ๑๐ ๑๙ ๑๑ ๒ ๗๓ ๙๔.๘๐ 
วิทยาศาสตร์ ๗๗ ๐ ๕ ๖ ๙ ๑๓ ๒๐ ๑๑ ๑๓ ๗๗ ๑๐๐.๐๐ 
สังคม  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๗๗ ๐ ๐ ๑ ๒ ๑๐ ๒๐ ๓๒ ๑๒ ๗๗ ๑๐๐.๐๐ 

ประวัติศาสตร์ ๗๗ ๐ ๐ ๐ ๗ ๑๖ ๒๒ ๒๙ ๓ ๗๗ ๑๐๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๗ ๐ ๓ ๒๒ ๒๗ ๒๓ ๒ ๐ ๐ ๗๗ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๗๗ ๓ ๕ ๕ ๘ ๑๖ ๑๑ ๑๙ ๑๐ ๗๔ ๙๖.๑๐ 
การงานอาชีพ ๗๗ ๐ ๐ ๔ ๖ ๑๗ ๒๒ ๒๐ ๘ ๗๗ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๗ ๖ ๘ ๑๔ ๑๐ ๑๔ ๑๖ ๖ ๓ ๗๑ ๙๒.๒๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
คริสต์ศาสนา ๗๗ ๐ ๑ ๑ ๒ ๑ ๗ ๘ ๕๗ ๗๗ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาจีน ๗๗ ๑๗ ๒๖ ๙ ๘ ๘ ๒ ๐ ๗ ๖๐ ๗๗.๙๒ 
งานเกษตร ๗๗ ๐ ๓๑ ๑๓ ๘ ๑๖ ๗ ๒ ๐ ๗๗ ๑๐๐.๐๐ 
คอมพิวเตอร์ ๗๗ ๐ ๐ ๐ ๗ ๑๙ ๒๒ ๑๕ ๑๔ ๗๗ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๓๐- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ที่สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน) 

จ านวนนักเรียนที่
ได้คะแนนผ่าน

ร้อยละ  ๕๐  ขึ้น
ไป 

คะแนน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ ๐-

๔๙ 
๕๐-
๕๔ 

๕๕-
๕๙ 

๖๐-
๖๔ 

๖๕-
๖๙ 

๗๐-
๗๔ 

๗๕-
๗๙ 

๘๐-
๑๐๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
(ภาคเรียนที่  ๒) 

 

ภาษาไทย ๗๖ ๐ ๐ ๑ ๒ ๑๔ ๑๔ ๒๑ ๒๔ ๗๖ ๑๐๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๗๖ ๒ ๒๓ ๑๐ ๙ ๑๔ ๙ ๔ ๕ ๗๔ ๙๗.๓๖ 
วิทยาศาสตร์ ๗๖ ๐ ๒ ๐ ๗ ๗ ๒๐ ๓๓ ๗ ๗๖ ๑๐๐.๐๐ 
สังคม  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๗๖ ๐ ๐ ๑ ๒ ๔ ๑๖ ๒๙ ๒๔ ๗๖ ๑๐๐.๐๐ 

ประวัติศาสตร์ ๗๖ ๐ ๐ ๑ ๕ ๑๖ ๓๔ ๒๐ ๐ ๗๖ ๑๐๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๖ ๐ ๑ ๑ ๑๕ ๑๔ ๑๔ ๒ ๑ ๗๖ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๗๖ ๓ ๔ ๒ ๓ ๑๓ ๒๕ ๑๘ ๘ ๗๓ ๙๖.๐๕ 
การงานอาชีพ ๗๖ ๑ ๑๑ ๙ ๑๗ ๒๒ ๑๑ ๔ ๑ ๗๕ ๙๘.๖๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๖ ๖ ๑๑ ๖ ๑๖ ๑๒ ๑๒ ๙ ๔ ๗๐ ๙๒.๑๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
คริสต์ศาสนา ๗๖ ๐ ๐ ๔ ๑ ๑ ๒ ๘ ๖๐ ๗๖ ๑๐๐.๐๐ 
หน้าที่พลเมือง ๗๖ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๒๐ ๓๐ ๑๙ ๗๕ ๙๘.๖๘ 
ภาษาจีน ๗๖ ๙ ๒๒ ๗ ๗ ๑๐ ๗ ๖ ๘ ๖๗ ๘๘.๑๕ 
งานเกษตร ๗๖ ๐ ๙ ๘ ๑๕ ๑๑ ๑๓ ๑๕ ๕ ๗๖ ๑๐๐.๐๐ 
คอมพิวเตอร์ ๗๖ ๐ ๑ ๒ ๑๑ ๑๘ ๒๕ ๑๕ ๔ ๗๖ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๓๑- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ที่สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน) 

จ านวนนักเรียนที่
ได้คะแนนผ่าน

ร้อยละ  ๕๐  ขึ้น
ไป 

คะแนน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ ๐-

๔๙ 
๕๐-
๕๔ 

๕๕-
๕๙ 

๖๐-
๖๔ 

๖๕-
๖๙ 

๗๐-
๗๔ 

๗๕-
๗๙ 

๘๐-
๑๐๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 
(ภาคเรียนที่  ๑) 

 

ภาษาไทย ๘๓ ๐ ๐ ๔ ๖ ๑๓ ๒๙ ๒๔ ๗ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๘๓ ๑ ๑๑ ๑๔ ๙ ๑๐ ๑๒ ๑๐ ๑๖ ๘๒ ๙๘.๗๖ 
วิทยาศาสตร์ ๘๓ ๐ ๙ ๕ ๑๒ ๑๕ ๙ ๑๒ ๒๑ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
สังคม  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘๓ ๐ ๑ ๑ ๔ ๕ ๒๑ ๓๓ ๑๘ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 

ประวัติศาสตร์ ๘๓ ๑ ๕ ๔ ๙ ๑๒ ๒๓ ๑๙ ๑๐ ๘๒ ๙๘.๗๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๓ ๐ ๒ ๑๙ ๑๖ ๑๘ ๑๙ ๗ ๒ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๘๓ ๑ ๖ ๒ ๒ ๑๑ ๑๘ ๒๓ ๒๐ ๘๒ ๙๘.๗๖ 
การงานอาชีพ ๘๓ ๐ ๒ ๕ ๖ ๗ ๑๙ ๒๖ ๑๘ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๓ ๑๑ ๗ ๙ ๑๘ ๑๒ ๑๑ ๘ ๗ ๗๒ ๘๖.๗๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
คริสต์ศาสนา ๘๓ ๐ ๐ ๑ ๓ ๒ ๗ ๐ ๗๐ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาจีน ๘๓ ๕ ๒๕ ๑๓ ๑๖ ๗ ๕ ๔ ๘ ๗๘ ๙๓.๙๗ 
งานเกษตร ๘๓ ๐ ๑๔ ๑๐ ๑๑ ๑๐ ๑๕ ๑๔ ๙ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
คอมพิวเตอร์ ๘๓ ๐ ๐ ๓ ๙ ๒๒ ๑๘ ๑๕ ๑๖ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๓๒- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ที่สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน) 

จ านวนนักเรียนที่
ได้คะแนนผ่าน

ร้อยละ  ๕๐  ขึ้น
ไป 

คะแนน 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ ๐-

๔๙ 
๕๐-
๕๔ 

๕๕-
๕๙ 

๖๐-
๖๔ 

๖๕-
๖๙ 

๗๐-
๗๔ 

๗๕-
๗๙ 

๘๐-
๑๐๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 
(ภาคเรียนที่  ๒  ) 

 

ภาษาไทย ๘๓ ๐ ๕ ๓ ๑๑ ๑๓ ๒๖ ๒๒ ๓ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๘๓ ๒ ๑๙ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๐ ๒ ๒๐ ๘๑ ๙๗.๕๙ 
วิทยาศาสตร์ ๘๓ ๐ ๑ ๒ ๓ ๘ ๒๗ ๒๓ ๑๙ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
สังคม  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘๓ ๐ ๐ ๓ ๙ ๒๗ ๓๓ ๑๑ ๐ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 

ประวัติศาสตร์ ๘๓ ๐ ๐ ๒ ๖ ๕ ๒๔ ๒๖ ๒๐ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๓ ๐ ๒ ๖ ๑๙ ๒๙ ๒๐ ๕ ๒ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๘๓ ๑ ๐ ๒ ๒ ๖ ๑๔ ๒๑ ๓๘ ๘๒ ๑๙๘.๗๙ 
การงานอาชีพ ๘๓ ๐ ๒ ๒ ๗ ๗ ๑๙ ๓๖ ๑๗ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๓ ๘ ๗ ๑๒ ๑๙ ๑๕ ๑๑ ๕ ๖ ๗๕ ๘๐.๓๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
คริสต์ศาสนา ๘๓ ๐ ๓ ๐ ๑ ๓ ๕ ๘ ๖๓ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
หน้าที่พลเมือง ๘๓ ๐ ๐ ๑ ๘ ๗ ๒๔ ๓๑ ๑๒ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาจีน ๘๓ ๖ ๙ ๑๓ ๒๒ ๑๗ ๘ ๑ ๗ ๗๗ ๙๒.๗๗ 
งานเกษตร ๘๓ ๐ ๘ ๑ ๑๓ ๑๗ ๑๗ ๑๙ ๘ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
คอมพิวเตอร์ ๘๓ ๐ ๑ ๐ ๙ ๑๖ ๓๐ ๑๙ ๘ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๓๓- 

๒.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (ตามระดับคุณภาพ) 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๒๗ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๓.๗๐ ๒๒ ๘๑.๔๘ ๔ ๑๔.๘๑ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๒๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐.๐๐ ๑๘ ๙๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๒๗ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒๑ ๗๗.๗๗ ๖ ๒๒.๒๒ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๒๘ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒๐ ๗๑.๔๓ ๘ ๒๘.๕๗ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๒๓ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒๒ ๙๕.๖๖ ๑ ๔.๓๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒๖ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๓.๘๔ ๒๕ ๙๖.๑๕ 
ประมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๘๗ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๕๒ ๕๙.๗๘ ๓๕ ๔๐.๒๒ 
ประมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๗๖ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๔๖ ๖๐.๕๓ ๓๐ ๓๙.๔๗ 
ประมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๘๓ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๓๘ ๔๕.๗๙ ๔๕ ๕๔.๒๑ 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๓๙๗ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๐.๒๕ ๒๒๔ ๕๖.๔๒ ๑๗๒ ๔๓.๓๓ 
*จ านวนนักเรียนระดับชั้น ป.๑ - ม.๓ มีทั้งหมด ๓๙๘ คน   
เด็กหญิงดวงเดือน   อยู่ภักดี (เด็กพิเศษบกพร่องซ้อน) ชั้นม.๑/๒ ไม่นับรวมจ านวนนักเรียนที่สอบ  

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๓๔- 

๓. ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน (ตามระดับคุณภาพ) 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๒๗ ๐ ๐.๐๐ ๕ ๘.๕๐ ๒๐ ๗๔.๐๗ ๒ ๗.๔๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๒๐ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐.๐๐ ๑๒ ๖๐.๐๐ ๖ ๓๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๒๗ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๗.๔๐ ๒๒ ๘๑.๔๘ ๓ ๑๑.๑๑ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๒๘ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๑๔.๒๘ ๑๔ ๕๐.๐๐ ๑๐ ๓๕.๗๑ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๒๓ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๘.๖๙ ๑๘ ๗๘.๒๖ ๓ ๑๓.๐๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒๖ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๕ ๑๙.๒๓ ๒๑ ๘๐.๗๖ 
ประมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๘๗ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๕๘ ๕๘.๖๖ ๒๙ ๓๓.๓๓ 
ประมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๗๖ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑.๓๒ ๔๔ ๕๗.๘๙ ๓๑ ๔๐.๗๙ 
ประมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๘๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑.๒๐ ๔๑ ๔๑.๓๙ ๔๑ ๔๙.๓๙ 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๓๙๗ ๐ ๐.๐๐ ๑๗ ๔.๒๘ ๒๓๔ ๕๘.๙๔ ๑๔๖ ๓๖.๗๘ 
*จ านวนนักเรียนระดับชั้น ป.๑ - ม.๓ มีทั้งหมด ๓๙๘ คน   
เด็กหญิงดวงเดือน   อยู่ภักดี (เด็กพิเศษบกพร่องซ้อน) ชั้นม.๑/๒ ไม่นับรวมจ านวนนักเรียนที่สอบ  
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๓๕- 

๔.  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ● กิจกรรมแนะแนว 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ตามระดับคุณภาพ) 
ไม่ผ่าน ผ่าน 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๒๗ ๐ ๐.๐๐ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๒๐ ๐ ๐.๐๐ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๒๗ ๐ ๐.๐๐ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๒๘ ๐ ๐.๐๐ ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๒๓ ๐ ๐.๐๐ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒๖ ๐ ๐.๐๐ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ 
ประมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๘๗ ๐ ๐.๐๐ ๘๘ ๑๐๐.๐๐ 
ประมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๗๖ ๐ ๐.๐๐ ๗๖ ๑๐๐.๐๐ 
ประมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๘๓ ๐ ๐.๐๐ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๓๙๗ ๐ ๐.๐๐ ๓๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 ● กิจกรรมนักเรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ตามระดับคุณภาพ) 
ไม่ผ่าน ผ่าน 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๒๗ ๐ ๐.๐๐ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๒๐ ๐ ๐.๐๐ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๒๗ ๐ ๐.๐๐ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๒๘ ๐ ๐.๐๐ ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๒๓ ๐ ๐.๐๐ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒๖ ๐ ๐.๐๐ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ 
ประมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๘๗ ๐ ๐.๐๐ ๘๘ ๑๐๐.๐๐ 
ประมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๗๖ ๐ ๐.๐๐ ๗๖ ๑๐๐.๐๐ 
ประมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๘๓ ๐ ๐.๐๐ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๓๙๗ ๐ ๐.๐๐ ๓๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๓๖- 

 ● กิจกรรมเพื่อสังคม  และสาธารณประโยชน์ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ตามระดับคุณภาพ) 
ไม่ผ่าน ผ่าน 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๒๗ ๐ ๐.๐๐ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๒๐ ๐ ๐.๐๐ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๒๗ ๐ ๐.๐๐ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๒๘ ๐ ๐.๐๐ ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๒๓ ๐ ๐.๐๐ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒๖ ๐ ๐.๐๐ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ 
ประมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๘๗ ๐ ๐.๐๐ ๘๘ ๑๐๐.๐๐ 
ประมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๗๖ ๐ ๐.๐๐ ๗๖ ๑๐๐.๐๐ 
ประมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๘๓ ๐ ๐.๐๐ ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๓๙๗ ๐ ๐.๐๐ ๓๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
*จ านวนนักเรียนระดับชั้น ป.๑ - ม.๓ มีทั้งหมด ๓๙๘ คน  เด็กหญิงดวงเดือน   อยู่ภักดี (เด็กพิเศษบกพร่องซ้อน) 
ชั้นม.๑/๒ ไม่นับรวมจ านวนนักเรียนที่รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

แผนภูมิแสดงผลการผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๓๗- 

๕. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

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  ๖       
ภาษาไทย ๔๔.๘๘ ๑๓.๑๓ ๓๘.๒๒ ๒๖ ๑๗ ๖๕.๓๘ 
คณิตศาสตร์  ๓๘.๐๖ ๑๗.๘๓ ๒๙.๐๒ ๒๖ ๑๗ ๖๕.๓๘ 
วิทยาศาสตร์ ๔๓.๑๓ ๑๔.๐๗ ๓๔.๙๙ ๒๖ ๑๙ ๗๓.๐๘ 
สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๕๐.๖๗ ๑๕.๒๕ ๔๒.๙๔ ๒๖ ๒๐ ๗๖.๙๒ 

สุขศึกษาและพละศึกษา ๕๒.๒๐ ๑๔.๔๔ ๔๔.๘๘ ๒๖ ๑๘ ๖๙.๒๓ 
ศิลปะ ๔๕.๖๑ ๑๕.๔๘ ๓๗.๗๖ ๒๖ ๒๒ ๘๔.๖๒ 
การงานและเทคโนโลยี ๕๖.๓๒ ๑๖.๖๓ ๔๗.๘๙ ๒๖ ๒๑ ๘๐.๗๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๖.๐๒ ๑๘.๔๗ ๒๖.๖๕ ๒๖ ๑๕ ๕๗.๖๙ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓       
ภาษาไทย ๓๕.๒๐ ๘.๘๔ ๓๒.๖๓ ๗๙ ๕๓ ๖๗.๐๙ 
คณิตศาสตร์ ๒๙.๖๕ ๑๒.๘๔ ๒๕.๙๑ ๗๙ ๓๗ ๔๖.๘๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๘.๖๒ ๑๒.๘๐ ๓๔.๙๑ ๗๙ ๔๗ ๕๙.๔๙ 
สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๔๖.๗๙ ๑๑.๖๑ ๔๓.๔๑ ๗๙ 
๕๗ ๗๒.๑๕ 

สุขศึกษาและพละศึกษา ๕๙.๓๒ ๑๒.๖๙ ๕๕.๖๓ ๗๙ ๕๖ ๗๐.๘๙ 
ศิลปะ ๔๓.๑๔ ๑๐.๙๒ ๓๙.๙๖ ๗๙ ๖๒ ๗๘.๔๘ 
การงานและเทคโนโลยี ๔๕.๔๒ ๑๒.๓๓ ๔๑.๘๓ ๗๙ ๖๓ ๗๙.๗๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๗.๔๖ ๙.๖๖ ๒๔.๖๕ ๗๙ ๕๑ ๖๔.๕๖ 
หมายเหตุ   จ านวนนักเรียนที่สอบ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีนักเรียนที่เข้าสอบ  จ านวน  ๒๖ คน   

 มีเด็กพิเศษ  จ านวน  ๐  คน 
จ านวนนักเรียนที่สอบ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  มีนักเรียนที่เข้าสอบ  จ านวน  ๘๓  คน  

มีเด็กพิเศษ  จ านวน  ๔  คน  ( สทศ.  ไม่คิดจ านวนนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๓๘- 

บทที่  ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 ผลจาการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับขั้นพ้ืนฐาน  ของโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ สรุปผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของสถานศึกษา  ดังนี้ 
๑.  สรุปผลการด าเนินการในภาพรวมของสถานศึกษา 
 ๑.๑ ระดับปฐมวัย 
     ๑) โครงการ / กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
เป้าประสงค์ ข้อที่ ๔. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย(ปฐมวัย) 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายวิชาการ(งานวิชาการอนุบาล)    ผู้รับผิดชอบร่วม:  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่ 
บรรล ุ

๑. เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายที่เหมาะสม 
ตามวัย 
 

 

๑. ร้อยละของเด็กมี
พัฒนาการด้านรา่งกาย
ที่เหมาะสมตามวัย ๘๗ 

 

๑.โครงการอาหารกลางวัน 
   ปลอดสารพิษ 
  - กิจกรรมอาหารนีฝ้ีมือหน ู
  - กิจกรรมหนูน้อยแข็งแรง 
๒.โครงการเด็กดีมีวินัย 
 

 
๘๘.๖๗ 
๙๒.๓๐ 
๙๒.๓๐ 

 
 
 
 
 

 

 

๒. เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ/์จิตใจ  
ที่เหมาะสมตามวัย 

๑. ร้อยละเด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ/์
จิตใจ ที่เหมาะสม 
ตามวัย 
 

๘๗ 
 

๑.โครงการกีฬา – กรีฑาสี 
  - กิจกรรมจติรกรน้อย 
 

๘๙.๕๔ 
 

 
 

 

๓. เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม 
ที่เหมาะสมตามวัย 

๑. ร้อยละเด็กมี
พัฒนาการด้าน  
สังคมที่เหมาะสมตามวัย 

๘๗ 
 

๑.โครงการทัศนศึกษา 
  - กิจกรรมหนูน้อยนักส ารวจ 
 

๙๐.๔๘ 
 

 
 

 

๔. เพือ่ให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาที่เหมาะสม
ตามวัย 

๑. ร้อยละเด็กมี
พัฒนาการด้าน  
สติปัญญาที่เหมาะสม
ตามวัย 

 

๑.โครงการเสริมหลักสูตร 
๒.โครงการประเมินพัฒนาการ 
  - กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน 
 

๘๙.๐๒ 
๙๑.๔๐ 

 
 

 
 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๓๙- 

เป้าหมาย ข้อที่ ๕. เด็กมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลายและความพร้อม
ศึกษาต่อในขั้นต่อไป     

ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายวิชาการ(งานวิชาการอนุบาล)     ผู้รับผิดชอบร่วม:  - 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่ 
บรรล ุ

๑. เพื่อให้เด็กมีการคดิเชิง
สร้างสรรค ์

๑. ร้อยละของเด็กท่ีมี
การคิดเชิงสร้างสรรค ์

๘๗ 
 

๑.โครงการกีฬา – กรีฑาสี 
  - กิจกรรมจิตรกรน้อย 
  - กิจกรรมหนูน้อยนักส ารวจ 
   
 

 
๘๙.๕๔ 
๙๐.๔๘ 

 
 

 
 

 
 

๒. เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก 

๑. ร้อยละเด็กที่มีความ 
กล้าคิด กลา้แสดงออก 

๘๗ 
 

๑.โครงการประเมินพัฒนาการ 
  - กิจกรรมหนูน้อยนักส ารวจ 
  ๒. โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

 
๙๐.๔๘ 
๙๕.๙๕ 

 
 

 
 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๔๐- 

 ๑.๒ ระดับขั้นพื้นฐาน 
เป้าหมาย ข้อที ่๑. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม  ระเบียบ  วินัย   ความเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นบุคคลเพื่อผูอ้ื่น    
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝุายกิจการนักเรยีน       ผู้รับผิดชอบร่วม :  - 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ บรรล ุ
ไม่ 

บรรล ุ

๑.  เพื่ อ ให้นั ก เ รี ยนมี
ความรักชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริ ย์ และ
สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
๒.  เพื่ อ ให้นั ก เ รี ยนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 
๓ .  เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี
ระเบียบวินัย  
 
 
 
๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
เป็นประชาธิปไตย 
 
 
 

๑. ผู้เรียนท่ีมีความ 
รักชาติ    ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ และ
สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
๒. ผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ระเบียบวินัย 
 
 
 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ส่ วนร่ วม ในกิ จกรรม
ต่างๆ ที่ส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย 

๘๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๘ 
 
 
 
 
 
 

๘๘ 
 
 
 
 

๘๘ 

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ
- กิจกรรมถวายราชสดุดี ร. ๖ (ข้ันพ้ืนฐาน)                       
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
โครงการกีฬา-กรีฑาสี  
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 (ข้ันพ้ืนฐาน)                       
 
 
โครงการงานสัมพันธ์ชุมชน 
 - กิจกรรมร่วมกับชุมชนในวันส าคัญ 
  และโอกาสต่างๆ    
 - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
 - กิจกรรมแบ่งปันความรูสู้่ชุมชน  
   (ข้ันพ้ืนฐาน  
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
นักเรียน                      
- กิจกรรมสร้างเสริมระเบยีบวินัย 
  นักเรียน 
 
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน       
- กิจกรรมประกาศเกียรติคณุ                                                                                                                              
- กิจกรรรมจริยธรรมน าชีวิต 
- กิจกรรรมประชุมผู้ปกครอง 

๙๖.๐๐ 
๙๖.๕๐ 
๙๓.๒๕ 
๙๓.๖๗ 
๙๔.๐๐ 
๙๔.๒๐ 
๙๓.๕๐ 
 
 
 
๙๒.๐๐ 
๙๕.๐๐ 
 
๘๙.๘๐ 
๙๓.๐๐ 
 
 
๙๓.๖๗ 
 
๙๒.๖๗ 
 
 
๙๒.๖๗ 
๙๓.๖๗ 
๙๓.๖๗ 
๙๒.๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๔๑- 

เป้าหมาย ข้อที ่๑. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม  ระเบียบ  วินัย   ความเป็น
ประชาธิปไตยและเป็นบุคคลเพื่อผูอ้ื่น   (ต่อ) 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝุายกิจการนักเรยีน        ผู้รับผิดชอบร่วม :  - 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่ 
บรรล ุ

๕. เพื่อให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลเพื่อผู้อื่น 

๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ส่ วนร่ วม ในกิ จกรรม
ต่างๆ ที่ส่งเสริมการเป็น
บุคคลเพื่อผู้อื่น 

๘๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
นักเรียน                      
- กิจกรรมสร้างเสริมระเบยีบวินัย 
  นักเรียน 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย(ข้ันพ้ืนฐาน)                       
- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรยีน(ข้ันพ้ืนฐาน)                       
- กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของ 
  สภานักเรยีน 
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
  (ข้ันพ้ืนฐาน)                       
โครงการน้ าใจเจ้าฟ้าสู่บ้านพัก 
คนชราและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน            
- กิจกรรมน้ าใจเจา้ฟูาสูไ่ตรสภาวะคาม  
- กิจกรรมน้ าใจเจา้ฟูาสู่บ้านวัยทอง 
  นิเวศน์   
- กิจกรรมน้ าใจเจา้ฟูาสู่น้อง 
  บ้านมิตราทร 
- กิจกรรมเยีย่มผู้ตกอยู่ในภาวะยากล าบาก 
 

๙๓.๖๗ 
 
๙๒.๖๗ 
 
๙๓.๓๓ 
๙๒.๖๗ 
๙๓.๐๐ 
 
๙๓.๐๐ 
 
๙๒.๓๐ 
 
๙๒.๖๐ 
๙๓.๖๐ 
 
๙๒.๐๐ 
 
๙๑.๓๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๔๒- 

เป้าหมาย ข้อที่ ๒.. ผู้เรียนมีจติส านึกและมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์และสบืสานศลิปวัฒนธรรม  ประเพณีไทยและชาติพันธุ์
ท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายกิจการนกัเรียน      ผู้รับผิดชอบร่วม :  วิชาการ 
 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่ 
บรรล ุ

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมสี่วนร่วม
ในการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
ไทยและชาติพันธุ์ท้องถิ่น 

๑. ผู้เรียนที่ มสี่วนร่วม
ในการสืบสาน    
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีไทยและชาติ
พันธุ์ท้องถิ่น 

๘๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและ
กลุ่มชาติพันธุ์    
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ ์
มารยาทไทย  

๙๘.๕๐ 
 
๙๔.๐๐ 
 
 

 
 
 

 

เป้าประสงค์ ข้อที่ ๓ . ผู้เรียนให้มคีวามรู้และทักษะตลอดจนความสามารถในกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายวิชาการ       ผู้รับผิดชอบร่วม :  - 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่ 
บรรล ุ

๑. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ม ี
ความรู้ ทักษะ
ความสามารถใน
กระบวนการคดิ ทักษะ
ชีวิตที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

๑.ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะการสื่อสาร 
ความสามารถใน
กระบวนการคดิ ทักษะ
ชีวิตที่จ าเป็นตาม
หลักสตูร 
 

๘๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.งานทัศนศึกษา 
๒.งานส่งเสริมทักษะ 
   การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์(ขั้นพื้นฐาน)                       

- กิจกรรมวันวิชาการทักษะแห่งอนาคตใหม ่
- กิจกรรมสบืฮีตสานฮอย 
๓.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
   การเรียน ๘ 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 
๔.โครงการบูรณาการทักษะวิชาการ 
 กิจกรรม๘ กลุ่มสาระ(ขั้นพื้นฐาน)                       

- กิจกรรม English Talk 
- กิจกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ิ
- กิจกรรมวันสุนทรภู ่
- กิจกรรมคณิตคิดสนุก 
- กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
  พระเจา้อยูห่ัวฯ 

๙๔.๒๐ 
 
๙๔.๒๐ 
๙๔.๒๐ 
 
๘๘.๕๐ 
 
๘๒.๒๕ 
 
๘๖.๙๐ 
๘๙.๒๐ 
๙๕.๐๐ 
 
๘๙.๖๐ 
 
๙๗.๒๐ 
๘๙.๖๐ 
๘๖.๔๐ 
 

๘๙.๒๒ 
 
๙๗.๓๓ 
๘๗.๒๕ 
๙๗.๖๐ 
๙๗.๖๐ 
๘๖.๐๐ 
๙๑.๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๔๓- 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความ 
  เป็นเลิศทางกีฬา 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ  
  ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทกัษะชวีิตวชิา  กอท. 
๕.โครงการพัฒนาห้องสมุด 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ ์
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที ่
- กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
- กิจกรรมสปัดาห์ห้องสมุด 
- กิจกรรมส่งเสรมิการใช้สารานุกรม 
๖.งานวัด – ประเมินผล  
- กิจกรรมเด็กดีตดิดาว 
๗.โครงการจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วม  
๘.กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษ 

๙๖.๕๐ 
 
๙๐.๑๗ 
 
๙๓.๒๕ 
๘๙.๑๐ 
๙๔.๕๐ 
๘๓.๐๐ 
๙๓.๐๐ 
๘๕.๐๐ 
๙๐.๐๐ 
๘๘.๒๘ 
๙๖.๔๐ 
๙๔.๒๐ 
๘๓.๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เป้าหมาย ข้อที่ ๖ . ผู้เรียนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาระยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต อย่างมีความสุข  
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายกิจการนกัเรียน           ผู้รับผิดชอบร่วม :  ฝุายวชิาการ,/ฝุายทรัพยากรเพื่อการเรยีน
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่ 
บรรล ุ

๑. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียน
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข 

๑. ร้อยละของผู้เรียนน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข 

๘๕ 
 

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

 
 
 

๙๐.๖๗ 
๘๗.๐๐ 

 
 

๘๖.๕๐ 
๙๑.๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘๘.๙๐ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๔๔- 

เป้าประสงค์ ข้อที ่๗. ผู้เรียนมสีุขนิสัยและสุขภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝุายบรหิารจดัการ  งานบริการสวัสดภิาพ   ผู้รับผิดชอบร่วม  :  ทุกฝุาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่ 
บรรล ุ

๑. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนม ี
   สุขภาพกายและสุขภาพ 
   จิตที่ดี 
๒. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนม ี
    ความรู้ด้านสุขภาพ  
    มีสุขนิสัยในการดูแล 
    ตนเอง 
๓. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนม ี
   น้ าหนัก ส่วนสูง ตาม  
   เกณฑ์ของกรมอนามัย   
   และมีสมรรถภาพทาง  
   กายตามเกณฑ์ของกรม  
   พลศึกษา 

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

๘๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมอย.น้อยรักสุขภาพ 
- กิจกรรมก าจดัลูกน้ ายุงลาย 
- กิจกรรมฟันไม่ผุและยิม้สวย 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรยีนและ 
  เฝูาระวังภาวการณ์เจริญเติบโต 
  นักเรียน 
- กิจกรรมบริการกษาพยาบาล 
  ในโรงเรียน 
- กิจกรรมผมสะอาดปราศจากเหา 
- กิจกรรมอาหารว่างอ่อนหวาน   
  (ข้ันพ้ืนฐาน) 
- กิจกรรมบริการวัคซีนปูองกันโรค 
- กิจกรรมรณรงคล์้างส้วมประกวดส้วม 
  สุขสันต์(ขั้นพ้ืนฐาน) 
- กิจกรรมเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ 
  ข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพ  (ข้ันพ้ืนฐาน) 
๒.โครงการอาหารกลางวัน 
  ปลอดสารพิษ 
 

๙๑.๕๔ 
๙๑.๒๐ 
๙๖.๐๐ 
๙๒.๕๐ 
๘๘.๓๓ 
 
 
๙๔.๐๐ 
 
๘๘.๓๓ 
๙๐.๐๐ 
 
๙๐.๐๐ 
๙๕.๐๐ 
 
๙๐.๐๐ 
 
๙๐.๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๔๕- 

เป้าหมาย ข้อที่ ๘. ผู้เรียนปฏิบัตตินตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายบริหารจดัการ    ผู้รับผิดชอบร่วม:  ฝุายกิจการนักเรียน,ทุกฝุาย 

 
 
เป้าหมาย ข้อที่ ๙.  ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายบริหารจัดการ    ผู้รับผิดชอบร่วม:  ฝุายกิจการนักเรียน,ทุกฝุาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ บรรล ุ
ไม่ 

บรรล ุ

๑.ผู้เรียนปฏิบัติตาม  
   เอกลักษณ์ของ  
   โรงเรียน 

๑.ร้อยละของผู้เรียน 
ที่ปฏิบัติตนตาม
เอกลักษณ์โรงเรียน 
เจ้าฟูาอุบลรัตน์ที่ว่า 
“โรงเรียนคือบ้าน”  

๙๒ 
 
 
 
 

๑.โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ 
 
๒.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  นักเรียน 
 

๙๙.๒๕ 
 
 

๙๓.๖๗ 
 

 
 
 
 

 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่ 
บรรล ุ

๑.เพ่ือให้ผู้เรียน  
   มีอัตลักษณ์ท่ี   
   ชัดเจนในด้าน   
   วินัยเด่น  
   เก่งการงาน  
   บูรณาการชีวิต  
   ด้วยรักและรับใช้  
   ในวิถีท่ีพอเพียง 
 

๑.ร้อยละของผู้เรียน 
ที่ปฏิบัติตนตาม 
อัตลักษณ์ของ
นักเรียนโรงเรียน 
เจ้าฟูาอุบลรัตน์ที่ว่า
วินัยเด่น  
เก่งการงาน  
บูรณาการชีวิต 
ด้วยรักและรับใช้ 
ในวิถีท่ีพอเพียง 
ที่ชัดเจน 
 

๙๒ 
 
 
 
 

๑.โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน 
๒.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 
๓.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
๔.โครงการงานสัมพันธช์ุมชน 
 

๙๕.๗๕ 
๙๓.๖๗ 
๙๓.๓๓ 
๙๒.๐๐ 
 
 

 
 
 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๔๖- 

เป้าประสงค ์ข้อที่ ๑๐ . สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนโดยเน้นผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายวิชาการ       ผู้รับผิดชอบร่วม:  - 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่ 
บรรล ุ

๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีคณุภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของทุกฝุาย 
๒. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ 
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

๑. ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ 
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง   
มีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการ
ของทุกฝุาย 

๘๒ 
 
 
 
 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
๒. โครงการทัศนศึกษา 
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(ข้ันพ้ืนฐาน) 
๔. งานส่งเสริมการคิด  วิเคราะห์ สังเคราะห์     
(ข้ันพ้ืนฐาน) 
๕. งานพัฒนาห้องสมุด 
๖. โครงการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
   (ข้ันพ้ืนฐาน) 
๗. โครงการบูรณาการทักษะวิชาการ  
   กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระ (ข้ันพ้ืนฐาน) 
๘. โครงการพัฒนาหลักสูตรส าหรับผู้เรียน 
    ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ(ขั้นพื้นฐาน) 
    - คัดกรองผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
๙. โครงการงานประสิทธิผล 
    - สรุปผลการแข่งขัน 
    - กิจกรรมแข่งขันทักษะระดับต าบล 
    - กิจกรรมแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่ฯ 
    - กิจกรรมแข่งขันทักษะระดับภาค 

๙๑.๕๓ 
๙๔.๒๐ 
๘๙.๕๐ 
 
๙๔.๒๐ 
 
๘๙.๑๐ 
๘๔.๒๐ 
 
๘๙.๒๒ 
 
๘๓.๓๐ 
 
 
๘๒.๓๐ 
๘๘.๒๕ 
๙๔.๐๐ 
๙๑.๒๐ 
๙๑.๐๐ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าประสงค์  ข้อที่ ๑๑.    โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนายกระดับ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
ผู้รับผิดชอบหลัก :   ฝุายวิชาการ  ผู้รับผิดชอบร่วม : ทรัพยากรเพื่อการเรยีนการสอน 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่ 
บรรล ุ

๑. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะความรู้ ระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
๘ กลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า 
๒.๖๐ 

๑. ร้อยละของผู้เรียนมี
การพัฒนาทักษะความรู ้
ความรู้ ระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ๘ กลุ่ม
สาระ ไม่น้อยกว่า 
 ๒.๖๐ 

๘๒ ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
    การเรียน    (ข้ันพ้ืนฐาน) 
๓. งานวัดผลประเมินผล     (ข้ันพ้ืนฐาน) 
- กิจกรรมสอบ NT  , O - Net   
- กิจกรรมสอบวดัและประเมินผลระดับ 
  โรงเรียน 
- กิจกรรมสอบวดัและประเมินผลระดับเขต 
๔.โครงการพัฒนาหลักสูตรส าหรับผู้เรียน 
   ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ      
   (ข้ันพ้ืนฐาน) 
๕.โครงการแข่งขันทักษะส าหรับผู้เรียน 
   ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ขั้นนฐาน) 
๖.โครงการเสริมวิชาการ(เสาร์-อาทิตย์) 

๙๕.๓๐ 
๘๙.๕๐ 
 
๘๘.๒๘ 
๘๕.๐๔ 
๘๔.๖๖ 
 
๘๖.๘๕ 
๘๓.๓๐ 
 
 
๘๒.๙๐ 
 
๘๔.๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๔๗- 

เป้าประสงค์  ข้อที่ ๑๒. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล   
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝุายบุคลากร                  ผู้รับผิดชอบร่วม :  - 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่ 
บรรล ุ

๑. เพื่อให้บุคลากรมี
คุณธรรม จรยิธรรมและ
ปฏิบัติตนตามจติตา-
รมณ์ของนักบุญเปาโล 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ครูมีคุณธรรม  
จริยธรรมและปฏิบตัิตน 
ตามจิตตารมณ์ของ 
นักบุญเปาโล 
 
 
 
 

๘๘ 
 
 
 

๑.งานอบรมฟ้ืนฟูจิตใจ   
- กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจ  
- กิจกรรมอบรมจริยธรรมหน้าเสาธง                   
- บันทึกการอบรมจรยิธรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมการสอนค าสอน 
- กิจกรรมศลีศักดิส์ิทธ์ิ 
- กิจกรรมเตรียมรับเสดจ็พระคริสตเจ้า 
- กิจกรรมฉลองการกลับใจนักบญุเปาโล 
- กิจกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล 
๒.งานประเมินผลการท างานบุคลากร 
- งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
- กิจกรรมสวสัดิการกู้ยืม 
๓.งานวิจัยเพ่ือพัฒนา  
- กิจกรรมส่งเสรมิครูท าวิจยัในช้ันเรียน 
  เพื่อพัฒนาผู้เรียน  
- สมุดลงเวลาการท างาน   
๔.งานผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน 
- กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน  
๕.งานพัฒนาครูตามมาตรฐาน 
   วิชาชีพและจิตตารมณ์ของน.เปาโล 
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม 
  บุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวชิาชีพ 
๖.งานเติมรักเพ่ิมความเข้าใจ 
   - กิจกรรมวันครอบครัว 

 
๙๔.๗๐ 
๙๐.๔๐ 
 
๘๙.๖๐ 
๙๑.๖๐ 
๙๑.๓๐ 
๙๑.๓๐ 
 
๙๐.๓๐ 
๙๐.๓๐ 
๙๒.๕๐ 
๙๔.๐๐ 
๘๙.๕๐ 
 
 
 

๘๙.๘๐ 
 
๙๐.๗๐ 
 
 
 
๙๒.๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. เพื่อให้บุคลากรมีความ
รัก ความเสียสละ และมี
ความเมตตา กรณุาต่อ
ศิษย์และผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือ 

๑. ครูมีความรัก ความ
เสียสละ และมีความ
เมตตา กรุณาต่อศิษย์
และผูต้้องการความ
ช่วยเหลือ 

๘๘ ๑.งานรักยกก าลังสองมอบให้ศิษย์  
- กิจกรรมรักยกก าลังสองมอบให้ศิษย ์

๙๒.๕๐ 
 

 
 

 

๓. เพื่อสรรหาบุคลากรที่มี
คุณวุฒิตรงตามสายงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๑.  ครูผู้สอนทุกคนมีวุฒิ
การศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี  มีความรู้ 
ความสามารถ ตาม
ความต้องการของ 
สายงาน 

๘๘ ๑.งานการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
- กิจกรรมสรรหาบุคลากร 
- ส ารวจความถนัดของคร/ูบุคลากร 
  ทางการศึกษา 

๙๓.๐๐ 
 

 
 

 

๒.   คณะผู้บริหาร   
ทุกคนได้รับการพัฒนา
อบรม / สมัมนา อย่าง
น้อย ๒๐  ช่ัวโมง ต่อปี 

 ๑.งานพัฒนาบุคลากร  
- กิจกรรมการอบรม / สัมมนา 
- นิเทศการสอนภายใน 

๘๙.๕๐ 
 
๙๓.๕๐ 
 

 
 
 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๔๘- 

เป้าหมาย ข้อที่ ๑๓. โรงเรียนมีระบบการบรหิารจดัการอยา่งเป็นระบบ  ให้มีมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินเีซนต์ปอล  เดอ  
ชาร์ตร  และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบหลกั :  ฝุายบริหารจัดการ ,ฝุายมาตรฐานคณุภาพ   ผู้รับผิดชอบร่วม :  ฝาุยวิชาการ, ฝาุยกจิการนักเรียน, ฝุายบคุลากร, ฝุาย
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่ 
บรรล ุ

๑. เพื่อให้การปฏบิัติงาน
ใน 
แต่ละฝุายเป็นไปตาม
นโยบายและมคีวามเข้าใจ
ตรงกันในการปฏิบัติงาน 
๒.เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
แผนงานท่ีชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติงานตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เปูาหมาย และยุทธศาสตร์
ของโรงเรียน 

-  แผนปฏิบตัิงานม ี
   โครงสร้างการ 
   บริหารงานและ 
   ก าหนดความ 
   รับผิดชอบตามฝุาย 
   ที่ชัดเจนทุกฝุาย 
-  บุคลากรทุกคนม ี
   ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
   และปฏิบัติงานได ้
   ตามแผนงานของแต่ 
   ละฝุาย 
-  คณะกรรมการ 
   สถานศึกษา มีความ 
  เห็นชอบตามแผนพัฒนา 
    โรงเรียน 
-  ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
   ผู้ปกครอง  และ 
   ชุมชนมีความพึงพอใจ 
   ในการด าเนินงาน 

๙๒ งานนโยบายและแผน 
 ๑. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
 ๒. กิจกรรมจัดท าปฏิทินการปฏิบัตงิาน 
 ๓. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ 
     บริหารสถานศึกษา 
 ๔. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ 
     ของผู้เกี่ยวข้อง 

๙๘.๗๕  
 

 

๑. เพื่อให้การจดัเก็บ
เอกสารด าเนินไปด้วย
ความเรยีบร้อยถูกต้อง  
และมีหลักฐานครบถ้วน 
๒.เพื่อการปฏิบัติงานเกดิ
ความคล่องตัว  มีระบบที่ดี
และประสิทธิภาพ 
๓. เพื่ออ านวยความ
สะดวกผู้ที่มาตดิต่อด้าน
เอกสารข้อมลู 

- มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
  และมีประสิทธิภาพ 
  บริการงานให้กับ 
  ผู้เกี่ยวข้องตาม 
  ก าหนดเวลา 
 
 

๙๒ งานสารบรรณ 
 

๙๙.๒๐  
 

 

๑.เพื่อจัดเก็บเอกสารให้
งานเป็นระบบ  และข้อมูล
เป็นปัจจุบันมรีะเบยีบแบบ
แผน 
๒.เพื่อให้บริการผู้ที่มา
ติดต่อเกดิความประทับใจ
ด้านเอกสารข้อมูล สะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง 

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

๙๒ งานทะเบียน ๙๙.๗๕  
 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๔๙- 

เป้าหมาย ข้อที่ ๑๓. โรงเรียนมีระบบการบรหิารจดัการอยา่งเป็นระบบ  ให้มีมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินเีซนต์ปอล  เดอ  
ชาร์ตร  และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบหลกั :  ฝุายบริหารจัดการ ,ฝุายมาตรฐานคณุภาพ   ผู้รับผิดชอบร่วม :  ฝาุยวิชาการ, ฝาุยกจิการนักเรียน, ฝุายบคุลากร, ฝุาย
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ บรรลุ 
ไม่ 

บรรล ุ

๑. เพื่อรับนักเรียนท่ีมีอาย ุ
ถึงเกณฑ์ตามระเบียบของ
โรงเรียน เข้าเรยีนประจ าปี
การศึกษาใหม ่

๑.ผูม้าติดต่องานรับสมัครนักเรียน
มีความพึงพอใจท่ีได้รับข้อมลู
ข่าวสารชัดเจน 
๒.มีนักเรียนสมัครตามระเบยีบที่
ก าหนด เพื่อสอบคัดเลือกเป็นไป
ตามเปูาหมาย 

๙๒ งานการรับสมัครนักเรียน ๙๙.๔๐  
 

 

๑.เพื่อจัดซื้อวัสด-ุอุปกรณ์ที่มี
ระสิทธิภาพและเพียงพอต่อ
ความต้องการของบุคลากร
หน่วยงานในโรงเรียน 
๒.เพื่อจัดท าทะเบียนรบัวัสด-ุ
อุปกรณ์ให้ถูกต้องเป็น
หมวดหมู่ง่ายต่อการบริการ 

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

๙๒ งานวัสดุ – อุปกรณ์ 
 ๑. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ –  
    อุปกรณ์  
 ๒. กิจกรรมจัดท าทะเบียน   
    วัสดุ – อุปกรณ ์

 

๙๒.๐๐  
 

 

๑.เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนัก
ถึงความส าคัญของการช าระ
ค่าส่วนต่างในส่วนที่ผู้ปกครอง
ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ เ อื้ อ
ป ร ะ โ ยชน์ ใ น กา รติ ด ต า ม
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 
๒ . เ พื่ อ โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ รั บ
งบประมาณตามก าหนดเวลา 
๓.เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน
ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

๑.ผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ ช า ร ะ
ค่ า ธร รม เนี ย ม เ รี ย นตร งต าม
ก าหนด 
๒. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณ
ตามก าหนดอย่างเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานของทุกฝุาย  
๓ .ข้อมูลระบบการเ งินมีความ
ถูกต้องชัดเจนมีการจัดเก็บเอกสาร
อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้  

๙๒ งานการเงินและบัญช ี ๙๙.๒๐  
 

 

๑. เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียน 
ให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
ระเบียบตาม กฎหมาย 

- โรงเรียนมรีะบบการตรวจสอบ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๘๔ ๑.โครงการงานตรวจ
ติดตามประเมินภายใน
โรงเรียน 
- กิจกรรมตรวจตดิตาม
คุณภาพภายใน  การ
ประเมินตนเอง 
 

๙๐.๒๗  
 

 

๒. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
สาระสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนมีข้อมลูสระสนเทศและ
การประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ
และชัดเจน 
- ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรยีนและมี
สัมพันธภาพที่ดีกับโรงเรยีน 

๘๔ ๑.โครงการงานสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ ์

๙๑.๑๗  
 

 

 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๕๐- 

เป้าประสงค์ ข้อที่ ๑๔  : สถานศกึษาจัดอาคาร สถานที่  อุปกรณ ์ เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม  และบรรยากาศที่เอื้อต่อการจดั 
กระบวนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัย     
ผู้รับผิดชอบหลัก        : ฝุายทรพัยากรเพื่อการเรียนการสอน  ผู้รับผิดชอบร่วม  :   - 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่ 
บรรล ุ

๑.อาคาร สถานท่ี อุปกรณ์  
และ สิ่งแวดล้อม 
บรรยากาศเอื้อต่อการ
จัดกระบวนการเรียนรู้               
อย่างเพียงพอ 

 

๑.ร้อยละของนักเรยีน 
  สามารถ ร่วมกัน 
  บ ารุงรักษาอาคาร 
  เรียน และรักษา 
  สาธารณสมบตัิของ 
  โรงเรียนให้อยู่ในสภาพ 
  ที่สะอาด เรียบร้อย  
 
 
 
  

๘๕ ๑.งานบ ารุงรักษาและพัฒนาอาคาร
สถานที ่ 

  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- กิจกรรมรักษาความสะอาด 
- กิจกรรม Young cleaner project 
๒. งานส่งเสริมทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้  
- กิจกรรมการใช้อาคารสถานท่ี 
๓. งานรักษาความปลอดภัย 

-กิจกรรมจราจรโรงเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะการปูองกัน และ  
 เฝูาระวัง / ลดปญัหาอัคคภีัย พรอ้มรับ 
 สถานการณ์จากธรรมชาต ิ

๘๙.๒๕ 
๙๑.๑๗ 
๘๗.๓๓ 
๙๑.๑๗ 
๘๘.๕๐ 
๘๗.๐๐ 
๘๖.๓๔ 
๙๑.๐๐ 
๘๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๒. โรงเรียนมีบรรยากาศ 
   สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น  

และตระหนักถึง
ความส าคญัของ 
ภาวะโลกร้อนและ
ร่วมแรงร่วมใจในการ
ที่จะปูองกันและแก้ไข
ปัญหา 

 

๘๕ ๑. งานสร้างบรรยากาศ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตร 
  ธรรมชาติ 
-  การเกษตรชีวภาพ 
-  การแยกขยะและก าจัดขยะเพื่อลดมลพิษ 
-  การผลิตสารชีวภาพ 
-  การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า 
-  กิจกรรม การแข่งขัน “การจัดสวนถาด

แบบช้ืน” 

๘๘.๗๓ 
 
๘๘.๕๓ 
 
๘๖.๐๐ 
๙๐.๖๗ 
๘๗.๗๕ 
๙๐.๐๐ 
๘๘.๕๐ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

   ระบบอยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๘๕ ๑.งานบ ารุงรักษาและพัฒนาอาคาร
สถานที ่ 

  โครงการจัดหาและบ ารุงรักษา            
พัสดุ - ครุภัณฑ์    

 

๘๙.๒๕ 
๙๙.๓๓ 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๕๑- 

เป้าประสงค์ ข้อที่ ๑๔  : สถานศกึษาจัดอาคาร สถานท่ี  อุปกรณ ์ เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม  และบรรยากาศที่เอื้อต่อการจดั 
กระบวนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัย     
ผู้รับผิดชอบหลัก        : ฝุายทรพัยากรเพื่อการเรียนการสอน  ผู้รับผิดชอบร่วม  :   - 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่ 
บรรล ุ

๑.อาคาร สถานท่ี 
อุปกรณ์  และ 
สิ่งแวดล้อม 
บรรยากาศเอื้อต่อการ
จัดกระบวนการเรียนรู้               
อย่างเพียงพอ 

๔. มีการผลติสื่อ  วีซีดี /  
ดีวีดี / วีดีโอและสิ่งพิมพ์ 
เพียงพอต่อการเรยีน 
การสอน    

๘๕ ๑. งานส่งเสริมทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้  
- กิจกรรมสื่อเพื่อการศึกษา 
- กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งชนเผ่า/ 

หนึ่งห้องเรียนหนึ่งประเทศอาเซียน 
 

๘๗.๔๒ 
๘๖.๗๕ 
๘๘.๕๐ 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
เป้าประสงค์ ข้อที่ ๑๕  : โรงเรียนร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนา  
ผู้รับผิดชอบหลัก        : ฝุายกิจการนักเรียน                                 ผู้รับผิดชอบร่วม  :   ฝุายวชิาการ,ฝุายบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 
(ร้อยละ) 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
บรร
ลุ 

ไม่ 
บรรล ุ

๑.เพื่อให้ชุมชนไดร้่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 

๑. ชุมชนร่วมกิจกรรม 
    ของโรงเรียน  

๘๒ 
 
 
 
 

๑.โครงการงานสัมพันธช์ุมชน 
๒.โครงการน้ าใจเจ้าฟ้าฯสู่บ้านพัก 
   คนชราและผู้ด้อยโอกาสใน 
   ชุมชน 

๙๒.๐๐ 
๙๒.๓๐ 
 

 
 

 

 

๒.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
  ในการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียน 

๒. ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
    การพัฒนา
การศึกษา 
    ของโรงเรียน 

๘๒ ๑.โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
   ล้านนาและกลุม่ชาติพันธุ ์
๒.กิจกรรมชมรม 
๓.กิจกรรมโครงงานสืบสานความรู้ 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.กิจกรรมแหล่งการเรียนรู ้
๕.กิจกรรมประชมุผู้ปกครอง 
 
 
 

๙๘.๕๐ 
 
๑๐๐.๐๐ 
 
 

 
๙๒.๖๗ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๕๒- 

๒.  จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนา 
 ๒.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 - จุดเด่น :  

 โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ให้เด็กมีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้และ
การประสานสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้อย่างเหมาะสม
ตามวัย โดยจัดให้มีโครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  กีฬา-กรีฑาสีโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์บันทึกเล่นตามมุม 
ประเมินพัฒนาการ สรุปแบบบันทึกพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เช่น การเล่นกระบะทราย 
การวิ่งเก็บของ เป็นต้นซึ่งส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยที่เหมาะสมและเกิดพัฒนาการด้านต่างๆ 
ในเกณฑ์มาตรฐาน มีกิจกรรมโครงการที่พัฒนาให้เด็กมีความร่าเริง สดชื่น แจ่มใส ตลอดจนเด็กยอมรับและ  
ชื่นชมความสามารถในผลงานของตนเองและผู้อ่ืนในทุกสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมสม่ าเสมอ เด็กมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานตามสาระที่เรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งได้แก่ ตัวเด็ก บุคคล และสถานที่แวดล้อม 
ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กตามประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับตามบริบทของครอบครัวและ
ชุมชนโดยเด็กสามารถบอกลักษณะ บอกความเหมือนความแตกต่างและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม และส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทในการพูด การฟัง และการรับประทานอาหาร ตลอดจนการแสดง   
ความเคารพต่อผู้อ่ืนตามแบบอย่างของวัฒนธรรมไทย เช่น  การไหว้  การขอโทษเมื่อท าผิด  หรือการขอบคุณ
รวมไปถึงการส ารวมกิริยาเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ ซึ่งขณะที่เดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มตัวพองาม หรือหากผู้ใหญ่ก าลัง
เดินไม่ควรวิ่งตัดหน้า ควรหยุดให้ผู้ใหญ่เดินไปก่อน หรือหยุดท าความเคารพ ซึ่งเป็นการเน้นให้นักเรียนมี
กิริยามารยาท แสดงความเคารพอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัยบนบรรทัดฐานของวัฒนธรรมไทยอันดีงาม 
พร้อมปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือได้ตามวัย 
  - จุดที่ควรพัฒนา :  
   จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ซึ่งต้องใช้การแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหาลองผิด ลองถูกด้วยตนเองเป็นส าคัญ การใช้เหตุผล
และการสื่อสาร พร้อมเชื่อมโยงความรู้ต่างๆกับศาสตร์อ่ืนๆ และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา การพูด อ่าน เขียน
เนื่องจากนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 
  
 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
 - จุดเด่น :  
  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยเน้นสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่มีลักษณะในเชิงบวก และเกื้อกูล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ๑๒ 
ประการที่พึงประสงค์ให้แก่เด็ก นอกจากนี้มีการจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทั้งภายในและ
ภายนอกที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้มีบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้าน และ ใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม 
และสติปัญญา และมีการสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครองภาคเรียนละ ๑ ครั้ง มีการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามสาระ
การเรียนรู้และหน่วยการสอนที่เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพ
เหมาะสมตามวัยและตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการจัดสื่อและห้องเสริมทักษะเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  มีการจัดการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๕๓- 

   - จุดที่ควรพัฒนา :  
ครูที่มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยยังไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน 

  
 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 - จุดเด่น :  
  สถานศึกษามีการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและรอบบริเวณโรงเรียนให้เหมาะสมให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามหน่วยการเรียนการ
สอน  มีการจัดสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนให้ความร่มรื่นเอ้ือต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมพัฒนาการและทักษะทั้ง ๔ ด้านของเด็กในระดับปฐมวัยได้อย่างดี 
 - จุดที่ควรพัฒนา :  

เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามาใช้หรือจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพ่ือให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่แท้จริง 
 
 ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 - จุดเด่น : 

สถานศึกษาก าหนดอัตลักษณ์ระดับการศึกษาปฐมวัย “วินัยเด่น เก่งการงาน บูรณาการชีวิต
ด้วยรักและรับใช้ในวิถีที่พอเพียง” ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา โดยจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  ฉบับปรับปรุง  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
– ๒๕๕๘  แผนปฏิบัติการโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ปีการศึกษา ๒๕๕๗   มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 
เด็กได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัย หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์  ปลูกฝังให้เด็กภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณี ในกลุ่ม
ชาติพันธุ์ของตนเอง โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรธรรมชาติ เด็กมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษาและชุมชน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เด็กได้รับการปลูกฝังให้เห็น
ความส าคัญของการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยชีวภาพ เรียนรู้ที่จะพ่ึงพาตนเองได้ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ ครูทุกคนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตาม
โครงการและกิจกรรที่ได้รับมอบหมาย เด็กทุกคนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมผู้บริหาร  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนให้การสนับสนุน มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ก ากับติดตาม 
ประเมินผล สรุปและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาทุกปีอย่างต่อเนื่อง ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้เด็กมีวินัยความรับผิดชอบ อดทนต่อการ
รอคอย ซื่อสัตย์ ประหยัด    อดออม รู้คุณผู้อ่ืน มีเมตตากรุณา มีน้ าใจ เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของห้องเรียน รักและภาคภูมิใจในกลุ่มชาติพันธุ์ของตน รู้จักเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย
มีความพึงพอใจในการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ 
 - จุดที่ควรพัฒนา :  
           - 
  
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  ปีการศกึษา  ๒๕๕๗ 
  

-๑๕๔- 

 ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
 - จุดเด่น :  

   โรงเรียนบรรลุเปูาหมายของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมพิเศษระดับปฐมวัยท าร่วมกับ
ระดับประถม-มัธยม เพ่ือตอบสนองนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วย
เกษตรธรรมชาติ โดยเด็ก ครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมและพอใจในการด าเนินการของโครงการ 
 
  - จุดที่ควรพัฒนา :  
    - 
 
 
๒.๒  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 - จุดเด่น :  

 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ๑๒ 
ประการที่พึงประสงค์  มีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นท าเป็น   ส่งผลสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งด้านภาษาพูด   การแต่งกาย 
 วัฒนธรรม  การสื่อสาร  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  นักเรียนมีวินัย 
 มีความรับผิดชอบ   มาโรงเรียนทันเวลา ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนโดยเฉพาะการเข้าแถวเคารพธง
ชาติ และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  นักเรียนมีจรรยา  มารยาท แสดงความเคารพอย่างถูกต้องมีการจัดอบรม
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ เป็นต้น     
  - จุดที่ควรพัฒนา :  
   ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสรุป คิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผลพัฒนาทักษะทางด้านภาษา
เนื่องจากนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์  และพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
 
 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
 - จุดเด่น :  
  สถานศกึษามีผู้บริหารเป็นนักบวชหญิงในคณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  เป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ชะระบบคุณธรรมใน
การบริหารงานบุคคล  โดยให้ความเมตตาธรรมแก่บุคคลรอบข้าง  เป็นผู้น าในการสร้างความสามัคคีเพ่ือความ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดี่ยวกัน  ภายในองค์กรมีความมุ่งม่ันและอุทิศตนให้กับการท างาน  มีความสามารถในการบริหาร
โรงเรียน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น าทาง
วิชาการ  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  โดยมีนโยบายในการด าเนินงานให้บุคลากรทุกฝุายมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน  ร่วมกันก าหนดนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การศึกษานอกจากนี้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีการวางแผน  นิเทศ  ติดตาม  และ
ประเมินผลในด้านการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาบุคลากร  อาคารสถานที่  
สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญคือการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยสร้างความตระหนัก  และ
ความพยายามในการปฏิบัติสู่การพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และบรรลุตาม
พันธกิจและเปูาหมายที่ก าหนดไว้  มีการน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง       
มีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑  ครั้ง  เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์  มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน(หัวหน้าฝุาย)  
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-๑๕๕- 

ประชุมฝุาย  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้  สัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง  เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละฝุาย  
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  และประชุมประจ าเดือน    ซึ่งท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้   ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  
เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น  มีจิตสาธารณะ  โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น  กิจกรรมน้ าใจเจ้าฟูาฯ สู่คนชราโรคเรื้อน
บ้านไตรสภาวคาม  กิจกรรมเลี้ยงน้อง  ฯลฯ  อันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของนักเรียนในเครือคณะภคินีเซน ต์
ปอล  เดอ  ชาร์ตร  ตามจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการมีความเป็นผู้น า  ผู้ตามที่ดี  และสามารถท างานเป็นทีมอย่างมีระบบ  ซึ่งมี
การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและนอกโรงเรียน  ผู้ บริหารส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่  
สิ่งแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน   
   
  - จุดที่ควรพัฒนา : 
   ส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมผู้ตรวจประเมินตนเอง เพ่ือที่จะสามารถสะท้อนไปยัง
รูปแบบการบริหารงาน และการพัฒนานักเรียนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อไป  
  
 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 - จุดเด่น :  
  สถานศึกษามีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนใฝุเรียนใฝุรู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และเชิญชวนหน่วยงาน ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ส่งเสริมให้ครูมีการสร้างและพัฒนา
กิจกรรม โดยใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา จัดท าทะเบียนรายชื่อแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือใช้ในการเรียน
การสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียน ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน การสอน
ตามแผนสาระท้องถิ่น มีการส ารวจความเชี่ยวชาญในกลุ่มผู้ปกครอง และเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้      
เสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น 
    - จุดที่ควรพัฒนา :  
  ส่งเสริมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ให้มากขึ้น 
 
 ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 - จุดเด่น :  

 ก าหนดให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนในเรื่อง “ วินัยเด่น  เก่งการงาน  บูรณาการชีวิตด้วย
รักและรับใช้ ในวิถีที่พอเพียง  หมายถึงนักเรียนทุกคนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์จะต้อง
เป็นผู้รู้จักประพฤติ ปฏิบัติตน ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเอง  ผู้อ่ืน  สังคม  และประเทศชาติ  ด้วยการพัฒนาทักษะ
และศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอย่างสม่ าเสมอ  สามารถก้าวหน้าในชีวิตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในบุคลิกภาพ    
และพฤติกรรมที่เหมาะสมกับกาลเทศะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี และท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์  เพียรพยายาม    อดทน   ขยันขันแข็งรักความก้าวหน้า จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี      
พร้อมกับสามารถถ่ายทอดวิธีการท างานให้กับผู้อ่ืนได้อย่าง มีคุณภาพ  เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
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-๑๕๖- 

มนุษย์ที่เท่าเทียมกัน  ยอมรับความแตกต่าง  ไม่แบ่งแยก พร้อมที่จะให้โอกาสและใส่ใจผู้ อ่ืน  เป็นผู้มีจิต
สาธารณะ  ให้ความช่วยเหลือทุกคนและทุกเมื่อ  รู้จักเป็นผู้ให้และบริการด้วยใจยินดี  เป็นบุคคลเพ่ือผู้อ่ืนด้วย
ความเข้าใจ  เป็นผู้รู้จักประมาณตน  มีความสมถะ พ่ึงพาตนเอง ประหยัด อดออม ยอมรับฟังผู้อ่ืนอย่างมี
เหตุผล  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่   อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  รักและภาคภูมิใจในกลุ่มชาติพันธุ์ของตน
ด้วยจิตส านึกถึงภูมิหลังอย่างกตัญญู  ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการ 
 - จุดที่ควรพัฒนา :  
   - 
 
 ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
 - จุดเด่น :  
  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนโดยจัดท าโครงการ/ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสม่ าเสมอ นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองและแสดงออกเชิง
สร้างสรรค์อย่างมีความสุข   มีความกระตือรือร้น  มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานที่ได้รับผิดชอบ      
ผลการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมได้บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ทุกกิจกรรม  
 
  - จุดที่ควรพัฒนา :  
        - 
 
๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๓.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ควรได้รับการพัฒนาด้านกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเค ราะห์           
มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์   

๓.๒  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  ควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  โดยเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษา  ซึ่งเริ่มรับนักเรียนเข้าเรียนใหม่  มีปัญหาพ้ืนฐานที่ส าคัญคือการขาดทักษะในการใช้ภาษาไทย  
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับการเรียนวิชาอ่ืน  จึงควรพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และ
กิจกรรมเสริมทักษะให้มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน   พัฒนาผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
 
๔. ความต้องการรับการช่วยเหลือ  สนับสนุน 

 โรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์  เป็นโรงเรียนสงเคราะห์การกุศล แบบประจ ากินนอน  เปิดท าการ
สอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
เยาวชนในชนบทที่มีฐานะยากจน   ก าพร้า  ด้อยโอกาสทางการศึกษา    เด็กที่ติดเชื้อHIV./เอดส์ในกระแส
เลือด ได้รับผลกระทบจากเอดส์   อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพที่ไม่พึงประสงค์ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
และยังอยู่ในระหว่างการด าเนินคดีทางศาล   เป็นเด็กทั้งชาวไทยภูเขาและชาวไทยพ้ืนราบในภาคเหนือและที่
อ่ืนตามความจ าเป็นของปัญหา ให้ได้ศึกษาหาความรู้   เพ่ือสามารถช่วยเหลือตนเองและพัฒนาตนให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ   สามารถน าความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน  ตามศักยภาพได้อย่างมีคุณภาพต่อไป  
ปัจจุบันมีเด็กในความดูแลทั้งหมด  ๑๐  ชนชาติพันธุ์   ได้แก่  ปกาเกอะญอ   อาข่า   ม้ง    
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-๑๕๗- 

ลีซอ  เย้า   ละว้า   มูเซอ  ปะหล่อง     ไทยใหญ่   และพ้ืนราบ    อยู่ในความดูแลของคณะเซอร์  คณะครู  
และบุคลากร   ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน  การด าเนินชีวิต  การท างาน   และสร้างบรรยากาศให้แก่
นักเรียน   เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการ  การปฏิบัติตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ   โดยยึด
หลักปรัชญา  วิสัยทัศน์   พันธกิจและเปูาหมายการพัฒนาของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล ฯ เป็นหลัก   
 ดังนั้น  ความช่วยเหลือที่ทางโรงเรียนต้องการคือ 
 - งบประมาณในด้านการอุปโภค บริโภค 
 - งบประมาณในด้านสื่อการเรียนการสอน 
 - งบประมาณในด้านการพัฒนาโรงเรียนและบุคลากร 
 
     (ลงชื่อ)     
           (นางสาวบุญรักษ์   หมั้นทรัพย์ ) 
     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเจ้าฟูาอุบลรัตน์ 
 
 
 
ความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสถานศึกษา ต่อ รายงานการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา   
ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 
  
 
     เห็นชอบ     ต่อ  รายงานการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา   
    ไม่เห็นชอบ   ต่อ  รายงานการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา   
 
 
 
     (ลงชื่อ)      
      (นางสาวบุญรักษ์   หมั้นทรัพย์ ) 
            ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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-๑๕๘- 
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๑๑๗ 

-๑๕๙- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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๑๑๗ 

-๑๖๐- 
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๑๑๗ 

-๑๖๑- 
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๑๑๗ 

-๑๖๒- 
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๑๑๗ 

-๑๖๓- 
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๑๑๗ 

-๑๖๔- 
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๑๑๗ 

-๑๖๕- 
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๑๑๗ 

-๑๖๖- 
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๑๑๗ 

-๑๖๗- 
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๑๑๗ 

-๑๖๘- 
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๑๑๗ 

-๑๖๙- 
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๑๑๗ 

-๑๗๐- 
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๑๑๗ 

-๑๗๑- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


