บทที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๗ หมู่ ๘ ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๓๘-๘๔๔๐ โทรสาร ๐-๕๓๓๘-๘๔๓๙
E-mail : ubr_spc@yahoo.com/ www.ubrp.ac.th สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓
เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจานวนนักเรียนทั้งหมด ๔๗๙ คน มีเขตพื้นที่
บริการในภาคเหนือ และที่อื่นตามความจาเป็นของปัญหา
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงก่อตั้งมูลนิธิอุบลรัตน์ขึ้นเมื่อวันที่
๕ สิงหาคม ๒๕๓๕ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นพระราชอนุสรณ์แห่งพระเกียรติคุณ ของสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทางด้านการดนตรี และการศึกษา ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๕ สมเด็จ
พระนางเจ้ าฯพระบรมราชินี น าถทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ รับมูล นิธิอุบลรัตน์ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์
และทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “สก” ประทับไว้ที่ตราของมูลนิธิฯ
เพื่อ ความเป็ น สิ ริ ม งคล โดยได้รั บ อนุ ญ าตให้ เป็ นองค์ กรสาธารณกุศ ล ล าดั บที่ ๒๓๖ ตามประกาศของ
กระทรวงการคลัง ฉบับที่ ๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖
วัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งของมูลนิธิอุบลรัตน์คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในชนบท
ส่งเสริมวิชาความรู้พื้นฐานด้านการประกอบอาชีพในระดับท้องถิ่น ด้วยการจัดหาทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
กว่าการศึกษาภาคบั งคับสาหรั บนักเรีย นยากจน สร้างศูนย์การศึกษาให้ เยาวชนมีจิตใจใฝ่ รักในการศึกษา
รั ก การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ประชากรที่ มี คุ ณ ภาพ อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ประเทศชาติสืบไป
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอุบลรัตน์ เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของมูลนิธิฯ โรงเรียนเปิ ดทา
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 เพื่อรองรับ
เด็กบ้านมิตราทรที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกระแสเลือด เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และเด็กกาพร้ายากจน
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑-

โดยใช้อาคารเรียนและห้องประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่มาปรับใช้เป็นห้องเรียน และได้ขอบริจาคโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
เอกสารประกอบการเรียน อุปกรณ์และสื่อการสอนจากสานักพิมพ์ต่าง ๆ และโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล
เดอ ชาร์ตร มาเพิ่มเติมให้เพียงพอกับจานวนนักเรียน นักเรียนได้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๔๔ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
และยังมีกิจกรรมการเรียน
การสอนเสริมหลักสูตร เช่น การเกษตร คอมพิวเตอร์ ดุริยางค์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การนวด
แผนไทย และการอบรมเรื่อง ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิต เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับ
อนาคตที่ดีของชาติต่อไป สมดังคาที่ว่า “ การศึกษา คือ รัตนวิถีชีวิต ”

แผนที่โรงเรียนพอสังเขป

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๒-

๒. ข้อมูลผู้บริหาร
๒.๑ ผู้อานวยการโรงเรียนชื่อ – สกุล นางสาวบุญรักษ์ หมั้นทรัพย์
- วุฒิการศึกษาสูงสุด การบริหารการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
จาก CENTRO ESCOLAR UNIVERSITY ประเทศฟิลิปปินส์
- ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๖ ปี
๒.๒ ผู้ช่วยผู้บริหาร(ที่ได้รับการแต่งตั้ง) จานวน ๑ คน
- ชื่อ นางพรนภัส นุชวณิชกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- รับผิดชอบงานหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ / งานบริหารทั่วไป / งานนโยบายและแผน
- รับผิดชอบงานสอนวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
วิชาคริสต์ศาสนา และวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
ชื่อ - สกุล
๑. นางพรนภัส
นุชวณิชกุล
๒. นางลักขณาวดี

กันตรี

๓. นางพนิดา

เพียรโคตร

๔. นางสุทธิพร

เก่งกล้า

๕. นางสาวณิชาภา

เบี้ยวบรรจง

๖. นายปิยะพนธ์

วัฒนศัพท์

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารจัดการ
ผู้ช่วยผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยผู้บริหาร
ฝ่ายบุคลากร
ผู้ช่วยผู้บริหาร
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้ช่วยผู้บริหาร
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ผู้ช่วยผู้บริหาร
ฝ่ายทรัพยากร
เพื่อการเรียนการสอน

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
ประกาศณียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ศิลปภาพพิมพ์บัณฑิต (ศภ.บ.)
ประกาศณียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

-๓-

๓. ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๕๘)
ระดับชั้นเรียน
ที่เปิดสอน
อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
อนุบาล ๓
รวม
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
รวมทั้งหมด

จานวน
ห้อง
๑
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๖
๒
๒
๒
๖
๑๕

จานวนนักเรียน
ปกติ (คน)
ชาย
หญิง
๖
๘
๔
๑๑
๗
๑๓
๑๗
๓๒
๗
๑๗
๘
๑๙
๓
๒๓
๗
๒๘
๙
๒๗
๔
๒๒
๓๘
๑๓๖
๙๓
๔
๘๒
๗๔
๔
๒๔๙
๕๙
๔๑๗

จานวนนักเรียน
พิเศษเรียนร่วม
ชาย
หญิง
๑
๑
๒
๑
๑
๒
๑

รวม
(คน)

เฉลี่ย
ต่อห้อง

๑๔
๑๕
๒๐
๔๙
๒๔
๒๗
๒๖
๓๖
๓๗
๒๖
๑๗๖
๙๓
๘๗
๗๔
๒๕๔
๔๗๙

๑๔
๑๕
๒๐
๑๖
๒๔
๒๗
๒๖
๓๖
๓๗
๒๖
๒๙
๔๖
๔๓
๓๗
๔๒
๒๙

๑) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น จานวน ๔๖๔ คน
๒) นักเรียนที่เรียนซ้าชั้น จานวน ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
๓) นักเรียนที่ออกกลางคัน จานวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๙
๔) สถิตินักเรียนที่ขาดเรียน เฉลี่ย ต่อ เดือน จานวน ๗๓.๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕
๕) นักเรีย นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามเกณฑ์ที่ส ถานศึกษา
กาหนด จานวน ๔๑๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๖) นักเรี ย นที่ผ่ านเกณฑ์การประเมิน คุณลั กษณะอันพึงประสงค์ จานวน ๔๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐.๐๐
๗) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน ๔๑๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๔-

๘) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
อ.๓ จานวน ๑๘ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ป.๖ จานวน ๒๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ม.๓ จานวน ๗๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๙) นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม จานวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๘ ได้แก่
- นักเรียนพิเศษบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๘
๑๐) นักเรียนที่มีปัญญาเป็นเลิศ จานวน ๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
๑๑) นักเรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย จานวน ๔๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๓
๑๒) นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ จานวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๗
๑๓) นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) จานวน ๔๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๑๔) นักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ สิ่งเสพติด และต่างสิ่งมอมเมา
จานวน ๔๖๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๑๕) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ
จานวน ๔๖๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๑๖) นักเรียนที่มีคุณลักษณะการเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ตามเกณฑ์ที่กาหนด ระดับดีขึ้นไป
จานวน ๔๖๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๑๗) นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ตามเกณฑ์ที่กาหนด ระดับดีขึ้นไป
จานวน ๔๖๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๑๘) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมชุมชน มีจิตอาสา
จานวน ๔๖๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๑๙) นักเรียนที่มีการบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี สารสนเทศ
อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ ละ ๑ ครั้ง จานวน ๔๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๒๐) นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ตามที่กาหนด
จานวน ๔๖๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
(ข้อ ๑-๒๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๘)

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๕-

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
- ครูประจาการ
ที่

๑

ชื่อ-สกุล

นางพนิดา

อายุ
อายุ ตาแหน่ง
วุฒิ
ตัว ราชการ /วิทย
การศึกษา
(ปี) (ปี/เดือน) ฐานะ

เพียรโคตร ๕o

๒

นางลักขณาวดี กันตรี

๓

นางพรนภัส

๒o/๗

-

ป.ตรี
ป. บัณฑิต

๔๖

๒o /๑

-

ป.ตรี

นุชวณิชกุล ๓๙

๑๗/๖

-

ป.ตรี
ป.โท

๔

นางสาวพัชรินทร์ ปิคนวล

๓๗ ๑๔/๑o

-

ป.ตรี
ป.โท

๕

นางสุทธิพร

เก่งกล้า

๓๖

๑๔/๑

-

ป.ตรี

๖

นางเสาวณีย์

เมืองซื่อ

๓๔

๙/๙

-

ป.ตรี
ป. บัณฑิต

วิชาเอก

-บริหารธุรกิจ
-หลักสูตรและ
การสอน
พลศึกษา

-สังคมศึกษา
- การบริหาร
การศึกษา
-วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
-จิตวิทยาการ
ปรึกษา
การ
ประถมศึกษา

-การพัฒนา

นางสาวณัฐฏ์ชา ป่าเกรียงไกร

๓o

๕/๑๑

-

๘

นายยุทธศักดิ์

๒๘

๕

-

ป.ตรี

๙

นางสาวภรณ์ทิพย์ เหล่ากาแฝง ๒๗

๕

-

ป.ตรี

๕

-

ป.ตรี

ศิลปะภาพ
พิมพ์

๑๐ นายปิยะพนธ์
๑๑ นางสาวสุธินี

แซ่ลี

วัฒนศัพท์ ๓๔

๓๓

ประถม - มัธยม/
สุขศึกษา
ประถม-มัธยม/
สังคมศึกษา

๕๐

ประถมศึกษา/
วิทยาศาสตร์

๖๔

ประถมศึกษา/
ภาษาไทย

๘๐

ปฐมวัย

๕๖

๑๒๓

๖๔
๑๖

๒๗

๕/๗

-

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

๑๒ นางสาวเบญจภรณ์ เทพา

๒๖

๓/๑o

-

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

ตรีเพ็ชร ๒๘
ยศแสน ๓๒

๓/๖
๓/๔

-

ป.ตรี

เกษตร

มัธยม/เกษตร

ป.ตรี

การพัฒนา
สังคม

๑๕ นางสาวปิยะมาศ มะโนรา ๒๗

๓/๓

-

ป.ตรี

เคมี

๑๖ นางสาวพรพักตร์ อินคง

๒๗

๒/๑๑

-

ป.ตรี

๑๗ นางสาวรุ้งนภา มีสม

๒๔

๒/๑๑

-

ป.ตรี

การศึกษา
พิเศษ
คณิตศาสตร์

ประถม –มัธยม/
สังคม
,ประวัติศาสตร์
ประถม –มัธยม
/วิทยาศาสตร์
เด็กพิเศษ

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๘๘

ประถม/ภาษาไทย
เพิ่มเติม , กอท
ประถม –มัธยม/
ภาษาอังกฤษ
ประถม –มัธยม/
ศิลปะ
ประถม –มัธยม/
คอมพิวเตอร์
มัธยม/
ภาษาอังกฤษ

กระมุท

๑๓ นายเดชพล
๑๔ นางสาวอนุสรา

๗๖

,คริสตศาสนา

ภาษาจีน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รับ
การพัฒนา/ปี

มัธยม/
คณิตศาสตร์

ชุมชน
-หลักสูตร
และการสอน
ภาษาจีน
ประถม –มัธยม/

๗

ป.ตรี

สอน
ชั้น/วิชา

ประถม –
มัธยม/คณิต

-๖-

๑๒๓
๗๘
๖๔
๑๗๘

๗๖
๙๖
๗๒

ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ
อายุ ตาแหน่ง
วุฒิ
ตัว ราชการ /วิทย
การศึกษา
(ปี
/
เดื
อ
น)
(ปี)
ฐานะ

วิชาเอก

สอน
ชั้น/วิชา

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รับ
การพัฒนา/ปี

๑๘ นางสาวณิชาภา เบี้ยวบรรจง ๒๖

๒/๑๑

-

ป.ตรี

วัสดุศาสตร์

ประถม –มัธยม
/วิทยาศาสตร์

๘๘

๑๙ นางสาวศิริญญา
ศิวะศิลป์ประศาสน์

๓๑

๒/๕

-

ป.ตรี

ประถม - มัธยม/
ภาษาไทย

๔๘

๒๐ นายศตวรรษ ดาวจร

๒๕

๑/๑๑

-

ป.ตรี

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาษาไทย
พลศึกษา

๖๔

๒๑ นางสาวสุภาวดี จอกทา

๒๕

๑๑

ป.ตรี

๒๒ นางสาวสุพารา จะปอ

๒๔

๘

ป.ตรี

๒๓ นางสาวกนกวรรณ กลิ่น
เสาวคนธ์
๒๔ นางสาวอัมพิกา ยะสุรินทร์

๒๕

๗

ป.ตรี

ประถม - มัธยม/
พลศึกษา
ประถมศึกษา/
คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา/
ภาษาไทย
ประถม - มัธยม/

๒๓

๓

ป.ตรี

๑) ครูที่สอนตรงวิชาเอก/วิชาโท
จานวน
๒) ครูที่สอนตรงความถนัด/ความสามารถ จานวน
- บุคลากรทางการศึกษาประจาการ
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ
ตัว

อายุ
ราชการ

การ
ประถมศึกษา
การ
ประถมศึกษา

สังคมศึกษา

ตาแหน่ง
วุฒิ
/วิทย การศึกษา
ฐานะ

วิชาเอก

สอน
ชั้น/วิชา

-

ป.ตรี

สังคม
สงเคราะห์

๒

นางสาวทัศยา สิงห์รี

๓๒

๒/๑๑

-

ปวส.

๓

นางสาวปาณิสรา คาปวง

๒๗

๑/๑๑

-

ป.ตรี

๔

นางสาวสุภาวดี แก้วดาว

๒๗

๘

-

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
สาธารณสุข
ศาสตร์
การเงินและ
การบัญชี

๑) ปฏิบัติงานตรงวิชาเอก/วิชาโท
จานวน
๒) ปฏิบัติงานตรงความถนัด/ความสามารถ จานวน
- ครูประจาการปฐมวัย

๑
๒
๓

อายุ
ราชการ

๑๖

๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐
๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐

๕/๒

อายุ
ตัว

๑๖

ประถม - มัธยม/
ภาษาไทย

ภาษาไทย

นางสาวธนพร ดวงมณีรัตน์ ๓o

ชื่อ-สกุล

๖๔

สังคมศึกษา

๑

ที่

๑๑๒

๓
๑

ตาแหน่ง
วุฒิ
/วิทย การศึกษา
ฐานะ

นางสาวธัญลักษณ์ สมฤทธิ์ ๓๙ ๑๒/๕
ม. ๖
ป.ตรี
นางสาวอนงค์ หล้าแก้ว
๓๒ ๒/๘
ป.ตรี
นางสาวจินดา ยงศรีพนาพร ๒๖
๘
๑) ครูที่สอนตรงวิชาเอก/วิชาโท
จานวน
๒
๒) ครูที่สอนตรงความถนัด/ความสามารถ จานวน
๑
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

คน
คน

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รับ
การพัฒนา/ปี

นักสังคม
สงเคราะห์
งานธุรการ

๖๔

งานอนามัย
โรงเรียน
งานบัญชี

๙๓

๗๒

๑๖

คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐

วิชาเอก

สอน
ชั้น/วิชา

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รับ
การพัฒนา/ปี

ภาษาอังกฤษ

ปฐมวัย

ปฐมวัย
ปฐมวัย

ปฐมวัย

๖๔
๗๒
๕๖

ปฐมวัย

คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
-๗-

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียนจานวน ๑๕ ห้อง

อาคารประกอบจานวน ๕ หลัง

ส้วมจานวน ๖ หลัง จานวน ๔๐ ที่นั่ง

สนามฟุตบอล จานวน ๑ สนาม

สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม

สนามเปตอง ๑ สนาม

โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ มีอาคาร ๗ หลัง

ดังนี้

๑.) อาคารอุบลรัตน์ (๔ ชั้น)

ชั้น ๑ ห้องธุรการ ห้องโถงอเนกประสงค์ ห้องศิลปะ และห้องน้าครู
ชั้น ๒ ห้องบัญชี ห้องสมุด ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖, ๕ และห้องพยาบาล
ชั้น ๓ ห้องโรเนียว ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒, ๓/๑, ๒/๒, ๒/๑, ๑/๒
และห้องน้านักเรียน
ชั้น ๔ ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเสริมภาษา
ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องน้านักเรียน
๒.) อาคารฉัตรเฉลิม (๒ ชั้น) ชั้น ๑ ห้องวิชาการอนุบาล ห้องเรียนอนุบาล ๑–๓ ห้องเสริมทักษะวิชาการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔, ๓, ๒, ๑ และห้องน้าชาย - หญิง
ชั้น ๒ ห้องวิชาการ ห้องผู้อานวยการ ห้องทู บี นัมเบอร์ วัน
ห้องสื่อการศึกษา ห้องพัฒนา
บุคลิกภาพ ห้องพักครู ห้องโยธวาทิต ห้องเสริมวิชาการ
ห้องปฏิบัติการเย็บ ห้องดนตรีสากล
๓. ) อาคารเสริมสิกขา (๒ ชั้น) ชั้น ๑ ห้องนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ห้องประชุมใหญ่
และห้องน้าชายหญิง
ชั้น ๒ ห้องอเนกประสงค์ ห้องควบคุมเครื่องเสียง ห้องประชุมพลอย
ไพลิน และห้องน้า
๔.) อาคารกาญจนาภิเษก(๔ชั้น) ชั้น ๑ ห้องทางาน โรงอาหาร ห้องครัว โรงซักนักเรียนประจา และห้องน้า
ชั้น ๒ ห้องสวด ห้องพักเซอร์ ห้องเอนกประสงค์สาหรับนักเรียน ห้องน้า
นักเรียน และห้องพักบุคลากร
ชั้น ๓ ห้องพักบุคลากร ห้องนอนและห้องน้านักเรียน
ชั้น ๔ ห้องพักบุคลากร ห้องนอนและห้องน้านักเรียน
๕.) อาคารเอกนฤบาล (ชั้นเดียว) ห้องหมวดงานเกษตร ห้องพักครู
๖.) อาคารบ้านเซนต์ปอล(๒ ชั้น) ชั้น ๑ เป็นห้องอาหารครู ห้องคหกรรม
ชั้น ๒ เป็นห้องศาสนาและห้องดนตรีไทย
๗.) บ้านพรวิถี (๒ ชั้น)
ชั้น ๑ และชั้น ๒ ใช้เป็นห้องประกอบการเรียนการสอนวิชาเกษตร
และฝึกการงานอาชีพ

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๘-

๖. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ – จ่าย) ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายรับ
จานวน/บาท
รายจ่าย
จานวน/บาท
เงินงบประมาณ
๘,๑๗๔,๓๐๙.๐๘ งบดาเนินการ/เงินเดือน,ค่าจ้าง
๙,๑๐๙,๙๒๑.๐๓
เงินนอกงบประมาณ
๓,๘๔๕,๙๓๒.๖๗ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑,๐๖๕,๙๑๐.๗๑
เงินอื่นๆ (ระบุ)
งบโภชนาการและสาธารณูปโภค
๑,๘๓๐,๑๙๘.๖๙
รวมรายรับ
๑๒,๐๒๐,๒๔๑.๗๕
รวมรายจ่าย
๑๒,๐๐๖,๐๓๐.๔๓

๗. สภาพชุมชนโดยรอบ
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นประชากรที่อยู่อาศัยจริงในครัวเรือนทั้งหมด
๕๐ ครัวเรือน มีจานวนทั้งหมดประมาณ ๑๒๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนมี วัดศาสนาพุทธ
โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงดาว และเทศบาลตาบลเชียงดาว
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป เนื่ องจาก มีพื้นที่ทากินของตนเอง นับถือ
ศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีสงกรานต์ ประเพณีรดน้าดา
หัวผู้สูงอายุและบุคคลสาคัญ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
- มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๓ อาชีพรับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๐
และอาชีพอื่นๆคิดเป็นร้อยละ ๕.๖๗
- มีการนับถือศาสนาคริสต์คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
- ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ย ๕,๐๐๐ บาท/ปี
๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส (Opportunities)
๑. เป็นโรงเรียนเอกชน เพื่อการกุศลในมูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ
๒. โรงเรียนได้รับการสนับสนุบจากภาครัฐและเอกชน มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และชุมชน
๓. ทาเลที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ในย่านชุมชนที่มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้
อุปสรรค (Threats)
๑. การติดต่อประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองไม่สะดวก เนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างไกลจาก
บ้านของนักเรียน
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-๙-

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรี ย นเจ้ าฟ้ า อุ บ ลรั ต น์ จั ด การเรีย นการสอนตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้กาหนด
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ได้กาหนดกรอบเวลาเรียนตามสัดส่วนสาระการเรียนรู้ ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กาหนดกรอบเวลาเรียน ดังนี้
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม

มัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับประถมศึกษา

มัธยม
ตอนปลาย

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

ม.๑

ม.-๒

ม.๓

ม.๔-๖

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๑๒๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๑๒๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๑๒๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๑๒๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๑๒๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๑๒๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๖๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๖๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๖๐

-

๔๐
๒๐

๔๐
๒๐

๔๐
๒๐

๔๐
๒๐

๔๐
๒๐

๔๐
๒๐

๔๐
๒๐

๔๐
๒๐

๔๐
๒๐

-

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

-

๒๐
๒๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐

๒๐
๒๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐

๒๐
๒๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐

๒๐
๒๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๐

๒๐
๒๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๐

๒๐
๒๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๐

๑๐
๑๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๐

๑๐
๑๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๐

๑๐
๑๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๐

-

๔๐
๘๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐

๔๐
๘๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐

๔๐
๘๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐

๘๐
๘๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐

๘๐
๘๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐

๘๐
๘๔๐
๑๒๐
๔๐
๔๐

๑๒๐
๘๘๐
๑๒๐
๔๐
๔๐

๑๒๐
๘๘๐
๑๒๐
๔๐
๔๐

๑๒๐
๘๘๐
๑๒๐
๔๐
๔๐

-

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์

- ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรม และการดาเนิน
ชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 ศิลปะ
- ศิลปะ
- ดนตรี/นาฏศิลป์
 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
 ภาษาต่างประเทศ

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น
- หน้าที่พลเมือง
- ภาษาจีน
- ภาษาไทยเพิ่มเติม
- อังกฤษเพิ่มเติม
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานเกษตรพื้นฐาน

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

-

๔๐
๔๐
๘๐
๔๐
-

๔๐
๔๐
๘๐
๔๐
-

๔๐
๔๐
๘๐
๔๐
-

๔๐
๔๐
๘๐
๔๐
-

๔๐
๔๐
๘๐
๔๐
-

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐
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๔๐
๔๐
๘๐
๔๐
-

๔๐
๔๐
๔๐
๘๐

๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐

๔๐
๔๐
๔๐
๘๐

๔๐
๔๐
๔๐
๘๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

-๑๐-

-

หมายเหตุ
๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑ - ๖) นอกเหนือจากโครงสร้าง
หลักสูตรและเวลาเรียนที่กาหนด ได้แก่
- ภาษาจีน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
- หน้าที่พลเมือง ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
- ภาษาไทย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
- ภาษาอังกฤษ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒๔ ชั่วโมงในระดับชั้น ป.๑ - ม.๓ นอกเวลาเรียน ได้แก่
งานเกษตรพื้นฐาน งานปักผ้าชนชาติพันธุ์ ดูแลสุนัข แกะสลัก ร้อยมาลัย จัดดอกไม้
ช่วยงานห้องประกอบอาหาร ดูแลน้อง ดนตรีบาบัด ศิลปะบาบัด การศึกษาสาหรับผู้มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ ฯลฯ
 โครงสร้างหลักสูตรจานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน ระดับปฐมวัย ทั้งปีเท่ากับ ๘๐๐ ชั่วโมง
 โครงสร้างหลักสูตรจานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน ระดับขั้นพื้นฐาน ทั้งปีเท่ากับ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง
 โครงสร้างหลักสูตรจานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน ระดับมัธยม ทั้งปีเท่ากับ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) ห้องสมุดโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
มีขนาด
๕๕.๖๘
ตารางเมตร
จานวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด มีจานวน
๖,๖๐๐
เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืนใช้ระบบ NewLibrary
จานวนวารสารที่บอกรับ
จานวน
๕
รายชื่อ
อุดมศานต์
รายเดือน
๑๒ เล่มต่อปี
เนชั่นสุดสัปดาห์
รายสัปดาห์
๔๘ เล่มต่อปี
ดอนบอสโก
รายเดือน
๑๒ เล่มต่อปี
มติชนสุดสัปดาห์
รายสัปดาห์
๔๘ เล่มต่อปี
แม่บ้าน
รายเดือน
๑๒ เล่มต่อปี
จานวนหนังสือพิมพ์
จานวน
๒
รายชื่อ
คมชัดลึก
รายวัน
๓๖๕ ฉบับต่อปี
เดลินิวส์
รายวัน
๓๖๕ ฉบับต่อปี
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด
เฉลี่ยร้อยละ ๔๐.๐๔ ต่อปี
๒) ห้องปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการ อื่น ๆ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องดนตรีไทย
ห้องดนตรีสากล
ห้องเสริมภาษา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
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๑
๑
๑
๑
๑

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
-๑๑-

ห้องศาสนา
ห้องเสริมวิชาการ
ห้องสื่อการเรียนการสอน
ห้องสมุด
ห้องศิลปะ
ห้องเสริมทักษะวิชาการอนุบาล
ห้องปฏิบัติการเย็บ (ชั้น ๒ อาคารฉัตรเฉลิม)
ห้องนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง (ห้องเกษตร)
ห้อง TO BE NUMBER ONE
ห้องพัฒนาบุคลิกภาพ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๑
๑
๑
๑
จานวน

จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๑

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
๑
ห้อง
ห้อง
ห้อง

ห้อง

๓) คอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จานวน
๕๕ เครื่อง
ใช้เพื่อเพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต(ห้องสมุด) จานวน ๕ เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
จานวน
๕ เครื่อง
จานวนบุคลากรและนักเรียนที่ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คิดเฉลี่ย ๑๓๔ คน
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๑ ของจานวนบุคลากรและนักเรียนระดับขั้นพื้นฐานโรงเรียน
๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. สวนพฤษศาสตร์
๒. บ้านพรวิถี
๓. ห้องสมุด
๔. ห้องปฏิบัติการเย็บ (ชั้น ๒ อาคารฉัตรเฉลิม)
๕. ห้องสื่อการเรียนการสอน
๖. ห้องศาสนา
๗. ห้องเสริมวิชาการ
๘. ห้องดนตรีไทย
๙. ห้องดนตรีสากล
๑๐. ห้องคอมพิวเตอร์
๑๑ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
๑๒. ห้องเสริมภาษา
๑๓. ห้องสื่อการเรียนการสอน
๑๔. ห้องศิลปะ
๑๕. ห้องวิชาการอนุบาล
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สถิติการใช้
จานวน ครั้ง/ปี
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๐๒
๒๐๐
๒๐๐
๑๓๘

-๑๒-

๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ. เชียงใหม่
วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่
ถ้าเชียงดาว จ. เชียงใหม่
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ จ. เชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗. วัดใจดงเทวี จ. เชียงใหม่
๘. วัดศรีทรายมูล จ. เชียงใหม่
๙. วัดนักบุญไมเกิ้ล การิกอยส์ เชียงดาว - สังฆมณฑลเชียงใหม่

สถิติการใช้
จานวน ครั้ง/ปี
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๗๐

ความหมายของแหล่งการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้
๑. แหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓. แหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๔. แหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
๕. แหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิด วิทยาการและประสบการณ์
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ได้แก่ วัด ครอบครัว ชุมชน องค์การภาครัฐและภาคเอกชน แหล่งข้อมูล
สถานประกอบการภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เป็นต้น

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๓-

๑. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ. เชียงใหม่
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิมว่า สวนเฉลิ ม
พระเกียรติ ราชพฤกษ์ จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หัว ทรงครองสิ ริ ราช
สมบัติครบ ๖๐ พรรษาในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
และทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษาในวันที่
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ศูน ย์ กลางการเรีย นรู้พื ช สวนโลก มี การจั ด แสดง
พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด การจัดแสดงนิทรรศการ
ด้านการเกษตรและอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้สาหรับ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษางานวิจัย
และเป็นแหล่งพบปะกันในกลุ่มเกษตรกร ภายใน
พื้นที่มีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงาม

๒. วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่

๓. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือที่เรียกกั นว่า วัด
บ้านเด่น เดิมชื่อ วัดหรีบุญเรือง อยู่ที่ตาบลอินทขิล
อ าเภอแม่ แ ตง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ สร้ า งเมื่ อ พ.ศ.
๒๔๓๗ ตั้งเด่นบนเนินเตี้ย ๆ สามารถมองเห็นได้แต่
ไกล ภายใต้เนินนั้นเป็นถ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ
จึงเรียกกันว่า "วัดบ้านเด่น" นอกจากนี้ ภายในวัดยัง
เต็มไปด้วย ต้นโพธิ์ หรือ ต้นสะหรี ขนาดต่าง ๆ ซึ่งมี
ความหมายเป็นมงคล จึงมีการนาชื่อดังกล่าวมาตั้ง
เป็ นชื่ อวัด อีกทั้ง ที่ ตั้ง ของวัด ยั งอยู่ ในเขตเมื องเก่า
โบราณที่เรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านก็เลยเรียกชื่อ
วัดนี้เต็ม ๆ ว่า "วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน"
มหาวิ ท ยาลั ยแม่โ จ้ เป็ น สถาบั น อุด มศึกษาของรัฐ
ตั้งอยู่ที่อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อ
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยมีรากฐานจาก
"โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจาภาคเหนือ"
จนได้รับการเปลี่ ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โ จ้
เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็ น
มหาวิทยาลัยของรัฐลาดับที่ ๒๐ ในประเทศไทย
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปี 2558
โดยคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่าง
วันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 น้อมราลึกพระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย และเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้า
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ฯ ให้ เ ป็ น ที่ แ พร่ ห ลาย พบ
กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.
เชียงใหม่

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๔-

๔. ถ้าเชียงดาว จ. เชียงใหม่

ถ้าเชี ยงดาว เป็น ถ้าที่ น่า สนใจถ้าหนึ่ งของจั งหวั ด
เชียงใหม่ อยู่ในเขต อาเภอเชียงดาว ตั้งอยู่เชิงเขา
ของดอยหลวงเชี ยงดาว ภายใน แต่ ละถ้า มีค วาม
งามจ ากกา รเส กสรร ปั้ น แต่ งของธรร มชา ติ
ปรากฏการณ์ ข องหิ น งอกหิ น ย้ อ ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
รูปร่างต่างๆเป็นถ้าขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหิน
ย้อยที่ เกิด ขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่ เสน่ ห์อย่ า งหนึ่ ง
ของที่ นี่ อ ยู่ ต รงที่ มี น้ าใส่ ไ หลเย็ น จากในถ้ าไหล
ออกมาที่บริเวณหน้าถ้า เป็นอย่ างนี้ชั่วนาตาปีไม่มี
เหือดหาย และไหลมารวมกันเป็นสระน้ามีปลาน้อย
ใหญ่ว่ายวนไปมา ทาให้ บรรยากาศสดชื่นและยังร่ม
รื่น ด้วยพันธุ์ไม้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่ า งประเทศมาเที่ ย วกัน เป็ น จ านวนมากและ
ตรงหน้าถ้านี้เองเป็นที่ตั้งของ วัดถ้าเชียงดาว

๕. พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ จ. เชียงใหม่
ตัวสถูปพระเจดีย์ฯ เป็นเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม
กว้าง ๑๐.๓๐ เมตร สูง ๒๕.๑๒ เมตร ฐานด้าน
หนึ่ ง ประดิ ษ ฐานพระบรมรู ป ของสมเด็ จ พระ
นเรศวรมหาราช และแต่ละด้านของฐานมี่แผ่น
ศิลาสลักลวดลายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจของพระองค์ สลับกับแผ่ นหินอ่อนที่
เล่ าพระราชประวัติของพระองค์ และประวัติ
การก่อสร้างพระสถูปเจดีย์ฯ
๖. พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ตั้งอยู่ที่ถนนห้วยแก้ว
ติดถนนเรียบคลองชลประทาน ใกล้สี่แยกตลาดต้น
พะยอม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมเรือนโบราณที่
ทั้งได้รั บจากการบริจ าคและขายให้ กับพิ พิธ ภัณ ฑ์
ประกอบด้วยกลุ่มเรือนโบราณที่ควรค่าแก่การรักษา
และอนุรั กษ์ จ านวน ๘ หลั ง ได้ แก่ เรื อ นไทย
ลื้ อ เรื อ นกาแล เรื อ นกาแล เรื อ นทรงปั้ น หยา
นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ยัง
มีการสาธิตการทาหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามและ
ทรงคุณค่าในอดีต อาทิ การย้อมผ้าด้วยวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ การทอผ้ า ด้ว ยกี่ เ อว การท าเครื่อ งเงิ น
การฉลุลายผ้าและกระดาษสาเป็นลวดลายต่างๆ
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๕-

๗. วัดใจดงเทวี จ. เชียงใหม่
วัดใจ (ดงเทวี) อยู่ในละแวกโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
โดยมั ก มี กิ จ กรรมที่ เ ข้ า ร่ ว มกั บ ทางวั ด เสมอ เช่ น
กิ จ กรรมแห่ เ ที ย นเข้ า พรรษา หรื อ การปลู ก ป่ า
เป็นต้น

๘. วัดศรีทรายมูล จ. เชียงใหม่
วัดศรีทรายมูล หมู่ ๘ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาต
ตั้งเป็นวัด พ.ศ. ๒๒๗๕ ได้รับพระราชทานวิสูง
คามสีมา พ.ศ. ๒๔๗๓ พระอธิการนวพล สุเมโธ
เจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล

๙. วัดนักบุญไมเกิ้ล การิกอยส์ เชียงดาว - สังฆมณฑลเชียงใหม่
วัดนักบุญไมเกิ้ล การิกอยส์ เชียงดาว.
ที่อยู่ :๖๘ ม.๘ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๗๐ เป็นสถานที่จัดพิธีกรรม
ต่างๆของคาทรอริก

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๖-

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู / หรือนักเรียนไป
เรียนรู้ ในปีการศึกษานี้
๑. เซอร์โรซา สุนันทา ตั้งธรรมากร
ให้ความรู้เรื่อง ข้อคิดในการดาเนินงาน
จานวน ๓๖๕ ครั้ง /ปี
๒. ชื่อบาทหลวงณรงค์ชัย หมั่นศึกษา
ให้ความรู้เรื่องคุณธรรมทางศาสนา
จานวน ๓๖๕ ครั้ง /ปี
๓. อาจารย์วีระพงศ์ ทวีศักดิ์
ให้ความรู้เรื่อง งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จานวน ๑ ครั้ง /ปี
๔. นายรุ่งโรจน์ ดวงดี และคณะ
ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและเทคนิคการดับเพลิง
จานวน ๑ ครั้ง /ปี
๕. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงดาว
- จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน (MR) หัดเยอรมัน ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๓
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
- ให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย การเลือกซื้อขนมที่เหมาะสม จานวน ๑ ครั้ง/ปี
- ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖. หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจทหารม้า (ฉก.ม.๔)
จัดกิจกกรมตามโครงการเสาธง ๕ นาที
จานวน ๓ ครั้ง /ปี
๗. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
คณะเข้าศึกษาดูงานการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ของโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๘. นายปฏิภาร นาหลง ประธานสภาเด็กและเยาวชน อ.บ.ต.เชียงดาว
สภาเด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๙. คณะกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว ภาคเหนือ
ได้มาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนกิจกรรมของนักเรียนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรธรรมชาติ
จานวน ๒ ครั้ง/ปี
๑๐. สานักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับคณะครูและนักเรียน
จานวน ๑ ครั้ง /ปี

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๗-

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น

ประเภท
สถานศึกษา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวระดับภาคเหนือ สถาบันลูกโลกสีเขียว

ครู

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นางลักขณาวดี กันตรี

รองผู้บริหารดีเด่น

คุรุสภาเขตพื้นที่ ชม.เขต ๓

นางพัชรินทร์ อุทาเลิศ

ครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น

คุรุสภาเขตพื้นที่ ชม.เขต ๓

นางสุทธ พร เก่ กล้า

ครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น

คุรุสภาเขตพื้นที่ ชม.เขต ๓

นางพนิดา เพียรโคตร

ครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น

คุรุสภาเขตพื้นที่ ชม.เขต ๓

นางเสาวณีย์ เมืองซื่อ

บุคลากรดีเด่น

คุรุสภาเขตพื้นที่ ชม.เขต ๓

นางสาวปิยะมาศ มะโนรา

ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คุรุสภาเขตพื้นที่ ชม.เขต ๓

นายศตวรรษ ดาวจร

ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละ คุรุสภาเขตพื้นที่ ชม.เขต ๓
ศึกษา

นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์

ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระศิลปะ

คุรุสภาเขตพื้นที่ ชม.เขต ๓

นางสาวพรพักตร์ อินคง

ครูผู้สอนดีเด่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คุรุสภาเขตพื้นที่ ชม.เขต ๓

นางสาวเบญจภรณ์ เทพา

ครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสุธินี กระมุท

ครูดีเด่นระดับประถมศึกษา

สมาคมครูโรงเรีนเอกชน
เชียงใหม่
สมาคมครูโรงเรีนเอกชน
เชียงใหม่

นางสาวธนพร ดวงมณีรัตน์

ครูดีเด่นระดับอนุบาล

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สมาคมครูโรงเรีนเอ ชน ชี
ยงใหม่

-๑๘-

นักเรียน :

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (การแข่งขันภายในโรงเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เด็กชายวชิระ อินทร์แก้ว
เด็กชายธนกฤต คาซาว
เด็กหญิงวราภรณ์ แล่เฉอะ
เด็กชายวชิระ อินทร์แก้ว
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แสนใหม่

รางวัลชนะเลิศอันดับ๑
ประเภทนักเรียน

การประกวดวาดภาพการ์ตูน PTT Comic
Contest ปี ๕ ตอน "Energy Eureka
พลังงานท้าทดลอง"
เหรียญทอง
กิ จ กรรมแข่ ง ขั น งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
มารยาทไทยชั้น ม.๑-๓
นักเรียนครั้งที่ ๖๕ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๑ กิ จ กรรมแข่ ง ขั น งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.๑-๓ นักเรียนครั้งที่ ๖๕ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓
เหรียญทองเงิน
กิ จ กรรมแข่ ง ขั น งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม. นักเรียนครั้งที่๖๕ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑-๓
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓

เด็กชายกฤษณพงศ์ บาเรอสง

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันภาพลายเส้น ม๑-๓

เด็กหญิงวลิดา แซ่ลี

เหรียญเงิน
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
ชั้น ม.๑ - ๓
เหรียญทอง
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.๑-๓
เหรียญเงิน
การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ม.๑-๓
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น
ชั้น ม.๑ - ๓
เหรียญทองชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันโครงงานอาชีพ
ชั้น ม.๑ – ๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ กล่าสี
เด็กหญิงสุมาลี โว่ยแม้
เด็กหญิงปรอยฝน มาเยอะ
เด็กหญิงสายชล โว่ยแม้
เด็กหญิงภาวันตี แซ่เจียง
นางสาววิมล มาเยอะ
เด็กหญิงอรทัย มาเยอะ
เด็กหญิงลลิตา ศรีวรรณะ
เด็กหญิงลลิตา แยเบียง
เด็กหญิงสุพรรณษา คะบู่

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กิ จ กรรมแข่ ง ขั น งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๕ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓
กิ จ กรรมแข่ ง ขั น งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๕ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓
กิ จ กรรมแข่ ง ขั น งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๕ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓
กิ จ กรรมแข่ ง ขั น งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๕ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓
กิ จ กรรมแข่ ง ขั น งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๕ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓
กิ จ กรรมแข่ ง ขั น งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๕ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓

-๑๙-

นักเรียน :
เด็กหญิงสุชาดา เรณี
เด็กหญิงหมี่บา อาจอ
เด็กหญิงเกศมณี พูเบกู่
เด็กหญิงลลิตา ศรีวรรณะ
เด็กหญิงลลิตา แยเบียง
เด็กหญิงสุพรรณษา คะบู่
เด็กหญิงรุ่งทิวา

ไพเราะ

เด็กหญิงหมวย ออ

เด็กหญิงจริญญา บุญฟู

เด็กหญิงอริยาภรณ์ หมื่นเผือก
เด็กหญิงเยาวเรศ เลเฉอ
เด็กหญิงปริมล ใจบุญ
เด็กหญิงณรินทร์ภรณ์ จองจาย
เด็กหญิงเกตน์นา เลายี่ปา
เด็กหญิงชลธิชา เม่อโป๊ะ
เด็กหญิงจิราภรณ์ พุทธัทรกุล
เด็กหญิงพรพร นุชวนิชกุล
เด็กหญิงอริสรา งัวผ่า
เด็กหญิงจุฑามาศ เนตรแก้ว
เด็กหญิงกรรณิกา ป่าดอน
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อาซังกู่
เด็กหญิงสุพรรณษา ปู่ลี่

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

เหรียญทอง
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
ชั้น ม.๑ - ๓
เหรียญทอง
การแข่งขันโครงงานอาชีพ
ชั้น ม.๑ - ๓

กิ จ กรรมแข่ ง ขั น งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๕ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓
กิ จ กรรมแข่ ง ขั น งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๕ระดับภาคเหนือ
จ. พิษณุโลก

ชนะเลิศ
การประกวดเรียงความ
“โครงการปณิธานความดีถวายแด่พ่อ
ของแผ่นดิน”
ประเทเยาวชนไม่เกิน ๑๕ ปี
รองชนะเลิศอันดับ ๒
การประกวดเรียงความ
“โครงการปณิธานความดีถวายแด่พ่อ
ของแผ่นดิน”
ประเทเยาวชนไม่เกิน ๑๕ ปี
ชนะเลิศ
การประกวดเรียงความ
“โครงการปณิธานความดีถวายแด่พ่อ
ของแผ่นดิน”
ประเทเยาวชนไม่เกิน ๑๕ ปี
รางวัลชมเชยอันดับที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่๓-๔

รางวัลชมเชยอันดับที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่๕-๖

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

การแข่งขันโครงการปณิธานความดี
ปีมหามงคลเทศบาลตาบลเชียงดาว

การแข่งขันโครงการปณิธานความดี
ปีมหามงคลเทศบาลตาบลเชียงดาว

การแข่งขันโครงการปณิธานความดี
ปีมหามงคลเทศบาลตาบลเชียงดาว

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ”ทาง
ก้าวหน้าครั้งที่ ๓๔ชมรมพุทธศาสตร์สากล

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ”ทาง
ก้าวหน้าครั้งที่ ๓๔ชมรมพุทธศาสตร์สากล

-๒๐-

นักเรียน :

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

เด็กหญิงวราภรณ์ แล่เฉอะ
เด็กหญิงมินตรา ชุณสายธนพร
เด็กหญิงจูเลียส วงศ์ทวีกานต์
เด็กหญิงวิภาวรรณ กรองมีคุณ
เด็กหญิงจันทณี ชัยมู
เด็กหญิงจริญญา บุญฟู
เด็กหญิงนวิตรี แซ่ย้า
เด็กหญิงพรชนก ก่อนอรุโณทัย

รางวัลชมเชยอันดับที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่๕-๖

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ”ทาง
ก้าวหน้าครั้งที่ ๓๔ชมรมพุทธศาสตร์สากล

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๒๑-

๑๐.๒ งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ประสบความสาเร็จ /ที่ภาคภูมิใจ
ที่
๑

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม
งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ (ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมถวายราชสดุดี ร. ๖
(ขั้นพื้นฐาน)

๒

๓

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน
- กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบ
วินัย
- กิจกรรมรักษาระเบียบวินัย
- กิจกรรมประกาศเกียรติคุณ
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
- กิจกรรมจริยธรรมนาชีวิต
งานส่งเสริมทักษะวิชาการ
กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระ(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรม English Talk
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมคณิตคิดสนุก
- กิจกรรม ASEAN DAY
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
ความเป็นเลิศทางกีฬา
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะ
ชีวิตวิชา กอท.โครงงานทักษะ
อาชีพ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

-เพื่อให้นักเรียนมีความรักชาติ ๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
โครงการ
สถาบัน
๒.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์
๔.ดาเนินกิจกรรม
๕.ติดตามและประเมินผล
-เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
-เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย
-ผู้เรียนรู้จักหน้าที่ของตนเอง
ภายใต้ ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
-ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
๙๗.๗๕

๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
โครงการ
๒.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์
๔.ดาเนินกิจกรรม
๕.ติดตามและประเมินผล

๙๙.๕๐

-เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
ความรู้ ทักษะความสามารถ
โครงการ
ในกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ๒.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
ที่จาเป็นตามหลักสูตร
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์
๔.ดาเนินกิจกรรม
๕.ติดตามและประเมินผล

๙๖.๙๓

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๒๒-

ที่

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

๔ งานส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมวันวิชาการ
- กิจกรรมโครงงานสืบฮีตสาน
ฮอย

-เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะความสามรถใน
กระบวนการคิด ทักษะชีวิตที่
จาเป็นตามหลักสูตร

๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
โครงการ
๒.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์
๔.ดาเนินกิจกรรม
๕.ติดตามและประเมินผล

๙๘.๐๐

๕ งานสืบสานวัฒนธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์
-กิจกรรมสืบฮีตสานฮอย

เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ ๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
โครงการ
ประเพณีไทยและชาติพันธุ์
๒.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์
๔.ดาเนินกิจกรรม
๕.ติดตามและประเมินผล

๙๗.๕๐

๖ งานสัมพันธ์ชุมชน
- กิจกรรมร่วมกับชุมชนในวัน
สาคัญและโอกาสต่างๆ
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
- กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่
ชุมชน (ขั้นพื้นฐาน)

เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน

๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
โครงการ
๒.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์
๔.ดาเนินกิจกรรม
๕.ติดตามและประเมินผล

๙๐.๕๐

๗ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
- กิจกรรมปลูกข้าวตามรอยพ่อฯ
- กิจกรรม กลุ่มเรียนรู้และฝึก
ประสบการณ์ชีวิต
- กิจกรรม โครงงานสวนเกษตร
(พี่สอนน้อง)
- กิจกรรมแบ่งปันและพัฒนา
ฐานการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนาหลัก ๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
โครงการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ ๒.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
อย่างมีความสุข
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์
๔.ดาเนินกิจกรรม
๕.ติดตามและประเมินผล

๙๒.๕๘

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๒๓-

ที่

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม

๘ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน
- กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย
- กิจกรรมรักษาระเบียบวินัย
- กิจกรรมประกาศเกียรติคุณ
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
- กิจกรรมจริยธรรมนาชีวิต
๙ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมอย.น้อยรักสุขภาพ
(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมกาจัดลูกน้ายุงลาย
- กิจกรรมฟันไม่ผุและยิ้มสวย
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียนและเฝ้าระวัง
ภาวะการเจริญเติบโต
นักเรียน
- กิจกรรมบริการักษาพยาบาล
ในโรงเรียน
- กิจกรรมผมสะอาดปราศ
จากเหา
- กิจกรรมอาหารว่าง
อ่อนหวาน
- กิจกรรมบริการวัคซีน
ป้องกันโรค
- กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วม
ประกวดส้วมสุขสันต์
(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมเสียงตามสาย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่องสุขภาพ
(ขั้นพื้นฐาน)

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

- เพื่อผู้เรียนปฏิบัติตาม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
- เพื่อให้ผู้เรียน มีอัตลักษณ์ที่
ชัดเจน ในด้านวินัยเด่น เก่ง
การงาน บูรณาการชีวิตด้วยรัก
และรับใช้ ในวิถีที่พอเพียง

๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
โครงการ
๒.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์
๔.ดาเนินกิจกรรม
๕.ติดตามและประเมินผล
๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
โครงการ
๒.เสนอโครงการต่อ
ผู้บริหาร
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์
๔.ดาเนินกิจกรรม
๕.ติดตามและประเมินผล

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ด้านสุขภาพ มีสุขนิสัย
ในการดูแลตนเอง
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
น้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ของกรมพลศึกษา

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๒๔-

๙๙.๕๐

๙๑.๕๔

ที่

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม

๑๐ งานการสรรหา คัดเลือก
บุคลากร
- กิจกรรมสรรหาบุคลากร

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เพื่อสรรหาบุคลากรที่มี
คุณวุฒิตรงตามสายงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ตัวบ่งชี้
วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
๑.ประชุมครูในฝ่ายวางแผน
๙๓.๕๐
๒.เสนอโครงการต่อ
ผู้บริหาร
๓.ดาเนินการจัดทากิจกรรม
สรรหา
๔.ติดตามและประเมินผล

๑๑ งานพัฒนาบุคลากร
เพื่อสรรหาบุคลากรที่มี
- กิจกรรมการอบรม / สัมมนา คุณวุฒิตรงตามสายงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
โครงการ
๒.เสนอโครงการต่อ
ผู้บริหาร
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์
๔.ดาเนินกิจกรรม
๕.ติดตามและประเมินผล

๑๒ งานนิเทศการสอน
- กิจกรรมนิเทศการสอน
ภายใน

เพื่อสรรหาบุคลากรที่มี
คุณวุฒิตรงตามสายงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
โครงการ
๒.เสนอโครงการต่อ
ผู้บริหาร
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์
๔.ดาเนินกิจกรรม
๕.ติดตามและประเมินผล

๙๑.๗๕

๑๓ งานประเมินผลการทางานของ
บุคลากร
- กิจกรรมบารุงขวัญและ
กาลังใจในการทางาน

-เพื่อส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประเมินการ
ทางานอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
-เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทาแฟ้มสะสม
ผลงานของตนเอง

๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
โครงการ
๒.เสนอโครงการต่อ
ผู้บริหาร
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์
๔.ดาเนินกิจกรรม
๕.ติดตามและประเมินผล

๙๓.๐๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๙๓.๕๐

-๒๕-

ที่

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม

๑๔ งานพัฒนาครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
ครูให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

๑๕ งานวิจัยเพื่อพัฒนา
- กิจกรรมส่งเสริมครูทาวิจัย
เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนา

๑๖ งานผลิตและใช้สื่อการเรียน
การสอน
- กิจกรรมผลิตและใช้สื่อการ
เรียนการสอน

๑๗ เติมรักเพิ่มความเข้าใจ
- กิจกรรมวันครอบครัว

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
-เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนให้มีวุฒิ
การศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู และ
ปฏิบัติงานตรงกับ
วิชาเอก / โท หรือตรงตาม
ความถนัดและความ
เหมาะสม
-เพื่อส่งเสริมครูให้พัฒนา
ความรู้โดยการศึกษาต่อใน
สายวิชาที่โรงเรียนต้องการ
-เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนทั้ง
ทางด้านการเรียนและด้าน
พฤติกรรม
-เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลายและได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
๙๒.๖๖

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)
๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
โครงการ
๒.เสนอโครงการต่อ
ผู้บริหาร
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์
๔.ดาเนินกิจกรรม
๕.ติดตามและประเมินผล

๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
โครงการ
๒.เสนอโครงการต่อ
ผู้บริหาร
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์
๔.ดาเนินกิจกรรม
๕.ติดตามและประเมินผล
-เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิตและ ๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
ใช้สื่อการเรียนการสอน
โครงการ
-เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการ ๒.เสนอโครงการต่อ
เรียนการสอน
ผู้บริหาร
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์
๔.ดาเนินกิจกรรม
๕.ติดตามและประเมินผล
-เพื่อเสริมสร้างความรัก
๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
โครงการ
ความเข้าใจอันดีระหว่างครู
บุคลากรทางการศึกษาและ ๒.เสนอโครงการต่อ
ผู้บริหาร
พนักงาน
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
-เพื่อส่งเสริมให้การ
อุปกรณ์
ดาเนินงานของโรงเรียน
๔.ดาเนินกิจกรรม
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่างมี ๕.ติดตามและประเมินผล
คุณภาพ

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๙๓.๕๐

๙๒.๐๐

๙๒.๕๐

-๒๖-

ที่

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

๑๘ งานสร้างขวัญและกาลังใจ
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจาปี
- กิจกรรมสวัสดิการเงินกู้ยืม

-เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรและพนั
๑.ประชุ
กงานมครูในฝ่ายชี้แจง
โครงการ
ใส่ใจดูแลสุขภาพของตน
-.เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรและ๒.เสนอโครงการต่อ
ผู้บริหาร
พนักงานมีสุขภาพที่ดี
๓.จัดเตรียมเอกสาร
-เพื่อช่วยเหลือครู บุคลากร ๔.ดาเนินการ
และพนักงาน ที่ประสบ
๕.ติดตามและประเมินผล
ปัญหาทางด้านการเงิน
๑๙ งานส่งเสริมทรัพยากรเพื่อการ -โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
เรียนรู้
พอเพียงต่อการจัด
โครงการ
-กิจกรรมการใช้แหล่งการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้
๒.เสนอโครงการต่อ
ภายใน
ผู้บริหาร
-กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์
๔.ดาเนินกิจกรรม
๕.ติดตามและประเมินผล
๒๐ งานอภิบาลและแพร่ธรรม
-เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม ๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
- กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจ
จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม โครงการ
- กิจกรรมจริยธรรมหน้าเสาธง จิตตารมณ์ของนักบุญ
๒.เสนอโครงการต่อ
- กิจกรรมการคาสอน
เปาโล
ผู้บริหาร
- กิจกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
- กิจกรรมเตรียมรับเสด็จพระ
อุปกรณ์
คริสตเจ้า
๔.ดาเนินกิจกรรม
- กิจกรรมฉลองการกลับใจ
๕.ติดตามและประเมินผล
นักบุญเปาโล
- กิจกรรมสมโภชนักบุญเปโตร
และเปาโล
๒๑ งานตรวจติดตาม
- เพื่อ ตรวจติ ด ตามประเมิ น ๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
ประเมินภายในโรงเรียน
การท างานภายในโรงเรี ย น โครงการ
อย่างเป็นระบบแบบแผน
๒.เสนอโครงการต่อ
- เพื่อรองรับการนิเ ทศตรวจ ผู้บริหาร
ติดตามการจัดการศึกษาจาก ๓.จัดเตรียมสถานที่และ
หน่วยงานต้นสังกัด
อุปกรณ์
- เพื่ อ พั ฒ นาโรงเรี ย นให้ ๔.ดาเนินกิจกรรม
เป็นไปตามนโยบายเป้าหมาย ๕.ติดตามและประเมินผล
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๙๓.๐๐

๙๑.๐๓

๙๕.๓๓

๘๘.๔๐

-๒๗-

๒๒ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ด้วยเกษตรธรรมชาติ
- กิจกรรมการเกษตรชีวภาพ
(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมการแยกขยะและกาจัด
ขยะเพื่อลดมลพิษ(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมการผลิตสารชีวภาพ
(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมการอนุรักษ์ดินและ
แหล่งน้า(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรม การแข่งขัน “การจัด
สวนถาดแบบชื้น” (ขั้นพื้นฐาน)

-เพื่อโรงเรียนมีบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นพัฒนา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนว
พระราชดาริพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของ ภาวะโลกร้อนและร่วม
แรงร่วมใจในการที่จะ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา

๑.ประชุมครูในฝ่ายชี้แจง
โครงการ
๒.เสนอโครงการต่อ
ผู้บริหาร
๓.จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์
๔.ดาเนินกิจกรรม
๕.ติดตามและประเมินผล

๙๓.๖๒

๒๓ 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

-เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะความสามารถ
ในกระบวนการคิด ทักษะ
ชีวิตที่จาเป็นตามหลักสูตร

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

๘๖.๔๒
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-๒๘-

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. รอบสาม เมื่อวันที่
๒ – ๔ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ดังนี้
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาปฐมวัย มีครู จานวน ๓ คน เด็ก จานวน ๔๑ คน
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จาแนกเป็น
ประถมศึกษา มีบุคลากร จานวน ๘ คน ผู้เรียน จานวน ๑๑๙
มัธยมศึกษา มีบุคลากร จานวน ๑๔ คน ผู้เรียน จานวน ๓o๖
รวมทั้งสถานศึกษา
มีบุคลากร จานวน ๒๕ คน ผู้เรียน จานวน ๔๖๖
๑๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่
ลาดับที่ ตัวบ่งชี้ที่
๑
๑
๒
๒
๓
๓
๔
๕
๕
๖
๖
๗
๗
๘
๘
๙
๙

๑o

๑o
๑๑

๑๑
๑๒

๑๒

๔

ชื่อตัวบ่งชี้
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ากว่าระดับดี
-
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-๒๙-

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
จุดเด่น
๑. เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขนิสัย สมวัย มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย มีสุขภาพจิตและสุนทรียภาพสมวัย ชื่นชอบศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว มี
พัฒนาการด้านสังคมสมวัย มีความรับผิดชอบต่องานที่ครูมอบหมาย มีความซื่อสัตย์รู้จักของของตนเอง และ
ของผู้อื่น เด็กมีความประหยัดรู้จักออม เด็กมีพัฒนาการด้า นสติปัญญาสมวัย มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ในเรื่อง
รอบตัว สามารถแก้ปั ญหาได้เหมาะสมกับ วัย มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะพื้นฐานตาม
พัฒนาการ ๔ ด้าน เด็กมีคุณลักษณะตามที่กาหนดไว้ตามอัตลักษณ์ " วินัยเด่น เก่งการงาน บูรณาการชีวิต
ด้วยรักและรับใช้ในวิถีที่พอเพียง " ได้ดาเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา จนส่งผลสะท้อนความเป็น
เอกลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา คื อ " โรงเรี ย นคื อ บ้ า น " มี โ ครงการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนว
พระราชดาริ เป็นโครงการพิเศษเพื่อแก้ปัญหาเด็ก
๒. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ า ยกิ จ การนั ก เรี ย น และฝ่ า ยมาตรฐานคุ ณ ภาพ มี บ รรยากาศและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส วยงาม สะอาด ถู ก
สุขลักษณะ ปลอดภัย พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมพัฒนา เด็กปฐมวัย
อย่างสม่าเสมอ ดูแลสภาพแวดล้อมให้เ อื้อต่อการเรียนรู้ มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการด้านความปลอดภัยและ
การป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
๓. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเด็กครบทั้ง ๔ ด้าน มีเทคนิคและความชานาญในการจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม
ครูจัดให้เด็กได้ทัศนศึกษาทั้งแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงเชิญวิทยากรในท้องถิ่นมา
ช่วยสอนเด็ก จัดให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อแด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจน เปิด
โอกาสให้มีการสร้างมิตรภาพระหว่างเด็ก
๔. สถานศึกษาได้มีการวางแผน จัดทาแผนพัฒนาประจาปี แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา
รายงานการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา ข้อมูล ระบบบริห ารสารสนเทศสถานศึกษา มี
โครงการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการของการประกับคุณภาพภายใน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. เด็กได้รับการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการไม่หลากหลาย เด็กบางส่วนลอก
เลียนเพื่อนหรือทาตามแบบที่ครูบอกหรือครูทาเป็นตัวอย่างเท่านั้น
๒. ครูบางส่วนส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ ให้เด็กเลือกทาชิ้นงานที่ตนเองชอบ
ทาตามจินตนาการของเด็กน้อย และตีกรอบความคิดของเด็ก และใช้ข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการเด็กมา
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเด็กน้อย
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-๓๐-

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
เด็กควรได้รับการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่หลากหลาย ถ่ายทอด
ความคิดผ่านการทางานศิลปะ เล่าเรื่อง เล่นเกมภาษา เป็นต้น ไม่ลอกเลียนเพื่อนหรือทาตามแบบที่ครูบอก
หรือครูทาเป็นตัวอย่าง ระยะเวลาการพัฒนา ๑ ปี
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ไม่มี
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูควรส่งเสริมให้เด็กแสกงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ ให้เด็กเลือกทาชิ้นงานที่ตนเอง
ชอบทาตามจินตนาการของเด็ก ไม่ตีกรอบความคิดเด็ก และควรใช้ข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการเด็ก
อย่างหลากหลายวิธีมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเด็ก รวมถึงแก้ไขปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของครูในครั้งต่อไป ระยะเวลาการพัฒนา ๑ ปี
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
สถานศึกษามุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา " โรงเรียนคื อบ้าน " โดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
มุ่งพัฒนาเด็กที่มีฐานะยากจน กาพร้า ถูกทอดทิ้ง เป็นนักเรียนด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพที่ไม่พึงประสงค์ สถานศึกษาจึงร่วมมือกับผู้นา
ชุมชนและองค์กรเอกชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยในระดับปฐมวัยได้จัดทา
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ให้เด็กเข้าร่วมสังเกตรุ่นพี่ในกิจกรรมกลุ่ มการเรียนรู้
และฝึกประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมโครงการสวนเกษตร(พี่สอนน้อง) กิจกรรมปลูกข้าวตามรอยพ่อ กิจกรรม
พัฒนาฐานการเรียนรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินงานโครงการ ทาให้เด็กมีความรู้สึกเสมือน
อยู่ในบ้านและได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง มีทักษะในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างความสุข นาความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและนาไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจาวัน

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๓๑-

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย
น้าหนัก
คะแนน

คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

๕.oo

๕.oo

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

๕.oo

๕.oo

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

๕.oo

๕.oo

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

๑o.oo

๘.๕o

ดี

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

๑o.oo

๙.oo

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

๓๕.oo

๓๒.oo

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

๑๕.oo

๑๕.oo

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

๕.oo

๔.๔๑

ดีมาก

๒.๕o

๒.๕o

ดีมาก

๒.๕o

๒.๕o

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

๒.๕o

๒.๕o

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

๒.๕o

๒.๕o

ดีมาก

๑oo.oo

๙๔.๔๑

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสยั ทัศน์ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑o ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม

คะแนนรวม
การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘o คะแนนขึน้ ไป √ ใช่
ไม่ใช่
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้รับคะแนนดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑o ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้ √ ใช่
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน √ ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
√ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๓๒-

๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่
ลาดับที่ ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

๑

๑

ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ดีมาก

๒

๒

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ดีมาก

๓

๓

ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ดีมาก

๔

๔

ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น

ดีมาก

๕

๖

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ดีมาก

๖

๗

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ดีมาก

๗

๘

พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

ดีมาก

๘

๙

ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

ดีมาก

๙

๑o

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา

ดีมาก

๑o

๑๑

ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

ดีมาก

๑๑

๑๒

ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ากว่าระดับดี ได้แก่
ลาดับที่ ตัวบ่งชี้ที่
๑

๕

ชื่อตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ต้องปรับปรุง

-๓๓-

สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
 จุดเด่น
๑. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
ความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นทาเป็น มีอัตลักษณ์ " วินัยเด่น เก่งการงาน บูรณาการชีวิตด้วยรัก
และรับใช้ในวิถีที่พอเพียง " ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ เคารพกฎระเบียบของสังคมและรู้จักปรับ
ตนตามสถานการณ์ รู้คุณคน ชาติ พระมหากษัตริย์ และ ศรัทธาในศาสนา เก่งการงาน รับผิดชอบ เพียรทน มี
เหตุผล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนาไปใช้ในชีวิต รักและ
รับใช้ มีความรักเมตตา ให้อภัย เสียสละ บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม ความพอเพียง รู้จักประหยัด อดออมใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียน
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ได้ดาเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษาจนส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา คือ "โรงเรียนคือบ้าน" มีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริเป็นโครงการเพื่อ
แก้ปัญหาผู้เรียน
๒. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด
ถูกสุขลักษณะปลอดภัย
๓. ครูส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔. สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารวางแผน จั ด ท าแผนพั ฒ นาประจ าปี แผนปฏิ บั ติง านประจ าปี การศึ ก ษา
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา ข้อมูลระบบบริหารสารสนเทศสถานศึกษา มีโครงการที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาของการประกันคุณภาพภายใน
 จุดที่ควรพัฒนา
ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) ต่ากว่าระดับดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูทุกคนนา
ผลการทดสอบระดับชาติที่ประกาศเป็นรายมาตรฐานการเรียนรู้มาวิเคราะห์และนาไปใช้การจัดทาแผนพัฒนา
การเรียนรู้จัดทาโครงการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่มีผลการ
ทดสอบต่ากว่าร้อยละ ๕o วิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้ทราบสาเหตุที่ทาให้ผลการทดสอบต่า และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและสอนซ่อมเสริมเพื่อแก้ปัญหา ระยะเวลาการพัฒนา ๒ ปี
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ไม่มี
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ไม่มี
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๓๔-

 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม
สถานศึกษามีจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา " โรงเรียนคือบ้าน " โดยคณะภคินีเซนต์ปอล
เดอ ซาร์ตร มุ่งพัฒนาเด็กที่มีฐานะยากจน กาพร้า ถูกทอดทิ้ง เป็นนักเรียนด้อยโอกาส ที่ ได้รับผลกระทบจาก
โรคเอดส์ ถูกล่ว งละเมิดทางเพศ อยู่ ในภาวะเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพที่ไม่พึงประสงค์ สถานศึกษาจึง
ร่วมมือกับผู้นาชุมชนและองค์กรเอกชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาได้จัดทาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ให้เด็กเข้าร่วมสังเกตรุ่นพี่ใน
กิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมโครงการสวนเกษตร(พี่สอนน้อง) กิจกรรมปลูกข้าว
ตามรอยพ่อ กิจกรรมพัฒนาฐานการเรียนรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินงานโครงการ ทาให้
ผู้เรียนมีความรู้สึกเสมือนอยู่ในบ้านและได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง มีทักษะในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างความสุข นาความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและนาไปปฏิบัติได้ใน
ชีวิตประจาวัน

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๓๕-

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง ฯ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
ขื่อตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่๑มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กพัฒนาด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อขั้นต่อไป
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
สาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๕.oo
๕.oo
๕.oo
๑o.oo
๑o.oo

๕.oo
๕.oo
๕.oo
๘.๕o
๙.oo

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

๒.๕o

๒.๕o

ดีมาก

๒.๕o

๒.๕o

ดีมาก

๒.๕o

๒.๕o

ดีมาก

๑๕.oo

๑๕.oo

ดีมาก

๒.๕o

๒.๕o

ดีมาก

๓๕.oo

๓๒.oo

ดีมาก

๕.oo
๑oo.oo

๔.๙๑
๙๔.๔๑

ดีมาก
ดีมาก

-๓๖-

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้าหนัก
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
คะแนน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๑o.oo
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๑o.oo
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑o.oo
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
๑o.oo
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๒o.oo
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ๑o.oo
สาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนา
๕.oo
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
๕.oo
และต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์
๕.oo
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
๕.oo
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
๕.oo
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
๕.oo
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑oo.oo
การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘o คะแนนขึน้ ไป √ ใช่
ไม่ใช่
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้รับคะแนนดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑o ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้ √ ใช่
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
๙.๒o
๙.๒๔
๙.o๑
๙.๑๙
๕.๒๘
๙.oo

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ต้องปรับปรุง
ดีมาก

๕.oo

ดีมาก

๔.๘๙

ดีมาก

๕.oo

ดีมาก

๕.oo

ดีมาก

๕.oo

ดีมาก

๕.oo

ดีมาก

๘o.๘๑

ดี

ไม่ใช่
√ ไม่ใช่

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน :
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
√ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๓๗-

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง ฯ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
มาตรฐานที่๑มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
สาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนทั้งหมด
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
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๑o.oo
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ต้อง
ปรับปรุง

๕.oo

๕.oo

ดีมาก

๕.oo

๕.oo

ดีมาก

๕.oo

๕.oo

ดีมาก

๕.oo

๕.oo

ดีมาก

๕.oo

๕.oo

ดีมาก

๑o.oo

๙.oo

ดีมาก

๕.oo
๑oo.oo

๔.๘๙
๘o.๘๑

ดีมาก
ดี

-๓๘-

จากสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่ผ่านมา ยังมีตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้ เรี ย นที่ต้องปรั บ ปรุ งแก้ไข เพื่อขอรั บ การประเมินใหม่ภ ายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งผลการ
ประเมินครั้งแรก
ทั้งนี้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
การปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการพัฒนา
ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร สมศ. ตั้งแต่
วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ การรับรองมาตรฐานการศึกษาจะมีผลอยู่จนถึงรอบการประเมินเพื่อ
รับรองมาตรฐานคราวต่อไป ซึ่งจะต้องดาเนินการภายในระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่การรับรองมาตรฐานในรอบ
การประเมินนี้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกาหนด

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๓๙-

บทที่ ๒
การวางแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๖ ฝ่าย ได้แก่
๑) ฝ่ายบริหารจัดการ ๒) ฝ่ายวิชาการ
๓) ฝ่ายบุคลากร
๔) ฝ่ายกิจการนักเรียน
๕) ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
๖) ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
โดยยึดหลักหารบริหาร/เทคนิคการ บริหารแบบ SBM

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
มูลนิธิอุบลรัตน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ - ผู้อานวยการ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
จัดการ

ฝ่ายวิชาการ

- งานบริหารทัว่ ไป
- งานธุรการและ
ประชาสัมพันธ์
- งานนโยบายและแผน
- งานการเงินและบัญชี
- งานสารบรรณ
- งานบริการสวัสดิภาพ
- งานเอกลักษณ์
- งานอัตลักษณ์

- งานบริหารหลักสูตร
- งานการเรียนการสอน
- งานแผนงานส่งเสริม
สื่อการสอนห้องสมุด
- งานวัด-ประเมินผล/
ประสิทธิผล
- แผนงานเด็กพิเศษ
- แผนงานอนุบาล

ฝ่ายบุคลากร

- งานสรรหาบุคลากร
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานบารุงรักษา
บุคลากร
- งานด้านอภิบาล
และแพร่ธรรม

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
- งานรักษาระเบียบ
วินัยนักเรียน
- งานกิจกรรมนักเรียน
- งานแนะแนว
- งานสัมพันธ์ชมุ ชน
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ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ

ฝ่ายทรัพยากร
เพื่อการเรียนการ
สอน

- งานมาตรฐาน
คุณภาพ
- งานสารสนเทศ

- งานบารุงรักษาและ
พัฒนาอาคารสถานที่
- งานการใช้อาคาร
สถานที่
- งานสร้างบรรยากาศ
และอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม
- งานจัดหาและบารุง
รักษาพัสดุ – ครุภัณฑ์
- งานส่งเสริมทรัพยากร
เพือ่ การเรียนรู้
- งานรักษาความ
ปลอดภัย

-๔๐-

๒. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
ปรัชญา : “ มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือมนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้ ”
วิสัยทั ศ น์ : บริ ห ารจั ด การเป็ น ระบบ ผู้ เ รียนและบุ คลากรมีคุ ณธรรม จริยธรรม เป็ นบุคคลเพื่ อผู้ อื่ น
มี คุ ณ ภาพตามศั ก ยภาพ สื บ สานศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเพณี ไ ทยและชาติ พั น ธุ์ ท้ อ งถิ่ น
ประยุกต์ใช้ ป รัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
พันธกิจ :
๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม
ระเบียบวินัย ความเป็นประชาธิปไตย และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น
๒. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และ
ชาติพันธุ์ท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ตลอดจนความสามารถในกระบวนการคิด
ทักษะชีวิต ที่จาเป็นตามหลักสูตร
๔. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย
๕. ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายและ
ความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
๗. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านสุขนิสัยและสุขภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย
๘. พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนให้มีความสามารถตามความถนัดเต็มตามศักยภาพ
๙. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล
๑๐. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้มีมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
๑๑. จัดอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกระบวน
๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา
๑๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
๑๔. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียน
๑๕. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
อัตลักษณ์ : วินัยเด่น เก่งการงาน บูรณาการชีวิตด้วยรักและรับใช้ ในวิถีที่พอเพียง
เอกลักษณ์ : โรงเรียนคือบ้าน
มาตรการส่งเสริม ( ตามนโยบาย/แก้ไขปัญหา) :
๑. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
มาตรการส่งเสริม (ยกระดับคุณภาพ) :
๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ
๒. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ
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๓. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบัน
มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความเป็นประชาธิปไตย และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น
กลยุทธ์ที่ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และ
ชาติพันธุ์ท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ตลอดจนความสามารถในกระบวนการคิด
ทักษะชีวิต ที่จาเป็นตามหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ ๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญาให้
เหมาะสมตามวัย
กลยุทธ์ที่ ๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ที่หลากหลายและความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
กลยุทธ์ที่ ๖. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิต อย่างมีความสุข
กลยุทธ์ที่ ๗. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัยและสุขภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย
กลยุทธ์ที่ ๘. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการ
แสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนให้มีความสามารถตาม
ความถนัดเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ ๙. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญ
เปาโล
กลยุทธ์ที่ ๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้มีมาตรฐาน
การศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ ๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนา
การศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๑๔. ส่งเสริมและพัฒนาและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียน
กลยุทธ์ที่ ๑๕. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
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๔. เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
๔.๑ มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้ ปฐมวัย
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
๑.๑ มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ คนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
๓.๒ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
๓.๓ เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว กถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
๕.๒ ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินับเชิงบวก
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาของเด็ก
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เป้าหมาย/เกณฑ์
ที่คาดหวัง
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐

-๔๓-

๕.๖

ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
๕.๑๐ ครูจัดสารนิทัศน์และนามาไตร่อตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล
๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และมีความคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสาวนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ
๖.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนาคาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา

ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐

๗.๑

ร้อยละ ๘๖.๐๐

มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลให้ผู้มีส่วนร่มทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๓ จักกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
๗.๕ จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานตาม ที่กาหนด ใน
กฎกระทรวง
๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๘.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
๘.๔ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๘.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐

ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐

ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
-๔๔-

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของ การศึกษาปฐมวัย
๑๐.๑ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
๑๐.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐

ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐

ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐

-๔๕-

๔.๒ มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน
เป้าหมาย/เกณฑ์
ที่คาดหวัง

มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
๑.๒ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ คนตรี/นาฎศิลป์/กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนา
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมสมเหตุ
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง
๔.๒ นาเสนิวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐

-๔๖-

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการสาเร็จ
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
๗.๖ ครูให้คาปรึกษาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และมีความคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนาผู้เรียน
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐานคิด ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
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ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐

-๔๗-

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม บทบาท
หน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด

ร้อยละ ๘๖.๐๐

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน (๑๐ คะแนน)
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและ
ความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
สาหรับผู้เรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ร้อยละ ๘๖.๐๐

๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

ร้อยละ ๘๖.๐๐
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ร้อยละ ๘๖.๐๐

ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐
-๔๘-

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ร้อยละ ๘๖.๐๐

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียน
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
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ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐

ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐

ร้อยละ ๘๖.๐๐
ร้อยละ ๘๖.๐๐

-๔๙-

๕. การวางแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๕.๑ ระดับปฐมวัย
๑) มาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

๑.งานกีฬา-กรีฑาสี
สัมพันธ์

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

๒.งานอนุรักษ์และ
ส่งเสริมมารยาทไทย

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

๓.งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

๔.โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

๕.โครงการสัมพันธ์ชุมชน

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

๖.โครงการเด็กดีมีวินัย

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

๗.กิจกรรมอาหารฝีมือหนู

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

๘.งานสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

๙.งานเสริมหลักสูตร

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

๑๐.กิจกรรมวันวิชาการ

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

สนองกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่
พันธกิจที่ ๔,๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เป้าประสงค์ที่ ๔,๕
พันธกิจที่ ๔,๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เป้าประสงค์ที่ ๔,๕
พันธกิจที่ ๔,๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เป้าประสงค์ที่ ๔,๕
พันธกิจที่ ๔,๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เป้าประสงค์ที่ ๔,๕
พันธกิจที่ ๔,๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เป้าประสงค์ที่ ๔,๕
พันธกิจที่ ๔,๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เป้าประสงค์ที่ ๔,๕
พันธกิจที่ ๔,๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เป้าประสงค์ที่ ๔,๕
พันธกิจที่ ๔,๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เป้าประสงค์ที่ ๔,๕
พันธกิจที่ ๔,๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เป้าประสงค์ที่ ๔,๕
พันธกิจที่ ๔,๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕
เป้าประสงค์ที่ ๔,๕

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตบช.)
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๔
มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔
มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๔
มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔
มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒
มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔
มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔
มาตรฐานที่ ๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๕

๒) มาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๕๐-

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

๑.งานนโยบาย
และแผน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตบช.)
พันธกิจที่ ๑๓
มาตรฐานที่ ๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๕
เป้าประสงค์ที่ ๑๓
สนองกลยุทธ์ของ
ถานศึกษา
กลยุทธ์ที่

- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๒.กิจกรรมสรรหา คัดเลือก
-มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง พันธกิจที่ ๙
แต่ละปีอย่างเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๓.งานพัฒนาบุคลากร
-มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง พันธกิจที่ ๙
แต่ละปีอย่างเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๔.งานนิเทศการสอน
-มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง พันธกิจที่ ๙
แต่ละปีอย่างเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๕.งานประเมินผลการทางาน -มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง พันธกิจที่ ๙
บุคลากร
แต่ละปีอย่างเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๖. งานพัฒนาครูให้มีมาตรฐาน -มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง พันธกิจที่ ๙,๑๐
วิชาชีพ
แต่ละปีอย่างเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่
๙,๑๐เป้าประสงค์
ที่ ๙,๑๐
๗. งานวิจัยเพื่อพัฒนา
-มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง พันธกิจที่ ๙
แต่ละปีอย่างเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๘. งานผลิตและใช้สื่อการเรียน -มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง พันธกิจที่ ๙
การสอน
แต่ละปีอย่างเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๙. งานเติมรักความเข้าใจ
-มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง พันธกิจที่ ๙
แต่ละปีอย่างเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๑๐. งานสร้างขวัญและกาลังใจ -มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง พันธกิจที่ ๙
แต่ละปีอย่างเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๑๐
มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๑๐
มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๑๐
มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๑๐
มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๑๐
มาตรฐานที่ ๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕
มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๑๐
มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๑๐
มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๑๐
มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๑๐

-๕๑-

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

สนองกลยุทธ์ของ
ถานศึกษา
กลยุทธ์ที่

๑๑. งานอธิบาลและแพร่ธรรม -มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง พันธกิจที่ ๙
แต่ละปีอย่างเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๑๒.งานพัฒนาหลักสูตร
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
พันธกิจที่ ๘
- คณะครู บุคลากรทางการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘
ศึกษาทุกคน
เป้าประสงค์ที่ ๘
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๑๓. งานตรวจติดตามประเมิน นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากร พันธกิจที่ ๑๐
ภายในโรงเรียน
และชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกคน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐
เป้าประสงค์ที่ ๑๐
๑๔. งานสารสนเทศและ
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
พันธกิจที่ ๑๐
ประชาสัมพันธ์
- คณะครู บุคลากรทางการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐
ศึกษาทุกคน
เป้าประสงค์ที่ ๑๐
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๑๕. งานบารุงรักษาและพัฒนา - คณะผู้บริหารทุกท่าน
พันธกิจที่ ๑๑
อาคารสถานที่
- คณะครู บุคลากรทางการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑
(โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต) ศึกษาทุกคน
เป้าประสงค์ที่ ๑๑
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๑๖. งานส่งเสริมทรัพยากร
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
พันธกิจที่ ๑๑
เพื่อการเรียนรู้
- คณะครู บุคลากรทางการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑
ศึกษาทุกคน
เป้าประสงค์ที่ ๑๑
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๑๗. งานสร้างบรรยากาศ
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
พันธกิจที่ ๑๑
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- คณะครู บุคลากรทางการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑
(โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศึกษาทุกคน
เป้าประสงค์ที่ ๑๑
ด้วยเกษตรธรรมชาติ)
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๑๘. งานส่งเสริมทรัพยากรเพื่อ - คณะผู้บริหารทุกท่าน
พันธกิจที่ ๑๑
การเรียนรู้
- คณะครู บุคลากรทางการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑
ศึกษาทุกคน
เป้าประสงค์ที่
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๑๑
๑๙. งานรักษาความปลอดภัย - คณะผู้บริหารทุกท่าน
พันธกิจที่ ๑๑
- คณะครู บุคลากรทางการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑
ศึกษาทุกคน
เป้าประสงค์ที่
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๑๑
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตบช.)
มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๑๐
มาตรฐานที่ ๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑-๖.๗
มาตรฐานที่ ๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔
มาตรฐานที่ ๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓
มาตรฐานที่ ๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓
มาตรฐานที่ ๑๓
ตัวบ่งชี้ที่
๑๓.๑-๑๓.๒
มาตรฐานที่ ๑๓
ตัวบ่งชี้ที่
๑๓.๑-๑๓.๒
มาตรฐานที่ ๑๓
ตัวบ่งชี้ที่
๑๓.๑-๑๓.๒
มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่
๑๑.๑-๑๑.๓

-๕๒-

๓) มาตรฐาน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตบช.)
พันธกิจที่ ๑๒
มาตรฐานที่ ๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑-๙.๒
เป้าประสงค์ที่ ๑๒
สนองกลยุทธ์ของ
ถานศึกษา
กลยุทธ์ที่

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๔) มาตรฐาน ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต - คณะผู้บริหารทุกท่าน
นักเรียน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

สนองกลยุทธ์ของ
ถานศึกษา
กลยุทธ์ที่

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตบช.)
พันธกิจที่ ๑๓,๑๔ มาตรฐานที่ ๑๐
ยุทธศาสตร์ที่
ตัวบ่งชี้ที่
๑๓,๑๔
๑๐.๑-๑๐.๒
เป้าประสงค์ที่
๑๓,๑๔

๕) มาตรฐาน ด้านมาตรการส่งเสริม
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

๑. แผนงานส่งเสริมการแข่งขัน ครู นักเรียน บุคลากร
ทักษะทางวิชาการ
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สนองกลยุทธ์ของ
ถานศึกษา
กลยุทธ์ที่

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตบช.)
พันธกิจที่ ๑๕
มาตรฐานที่ ๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๕ ตัวบ่งชี้ที่
เป้าประสงค์ที่ ๑๕ ๑๑.๑-๑๑.๒

-๕๓-

๕.๒ ระดับขั้นพื้นฐาน
๑) มาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม
๑. งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

สนองกลยุทธ์ของ
ถานศึกษา
กลยุทธ์ที่

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตบช.)
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๖

- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

พันธกิจที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าประสงค์ที่ ๑

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

พันธกิจที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าประสงค์ที่ ๑
พันธกิจที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าประสงค์ที่ ๑
พันธกิจที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าประสงค์ที่ ๑
พันธกิจที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าประสงค์ที่ ๑

๗. งานน้าใจเจ้าฟ้าสู่บ้านพัก
คนชราและผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

พันธกิจที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าประสงค์ที่ ๑

มาตรฐานที่ ๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑-๖.๔

๘. งานแนะแนว (ขั้นพื้นฐาน)

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

พันธกิจที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าประสงค์ที่ ๑

มาตรฐานที่ ๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑-๖.๔

๙. งานสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและ
กลุ่มชาติพันธุ์

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

พันธกิจที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เป้าประสงค์ที่ ๒

มาตรฐานที่ ๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑-๖.๔

๒. งานกีฬา-กรีฑาสี

๓. งานเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี (ขั้นพื้นฐาน)
๔. งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน
๕. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
(ขั้นพื้นฐาน)
๖. งาน TO BE NUMBER
ONE

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

พันธกิจที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าประสงค์ที่ ๑

มาตรฐานที่ ๑,๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑, ๑.๒,
๑.๔,๑.๕,๑.๖,๒.๑,
๒.๒
มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔
มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔
มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๔

-๕๔-

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

สนองกลยุทธ์ของ
ถานศึกษา
กลยุทธ์ที่

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตบช.)
มาตรฐานที่ ๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๔

๑๐. งานทัศนศึกษา

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

พันธกิจที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เป้าประสงค์ที่ ๓

๑๑. งานส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

พันธกิจที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เป้าประสงค์ที่ ๓

มาตรฐานที่ ๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๔

๑๒. งานส่งเสริมทักษะวิชาการ - คณะครู บุคลากรทางการ
กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระ
ศึกษาทุกคน
(ขั้นพื้นฐาน)
- นักเรียนทุกระดับชั้น

พันธกิจที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เป้าประสงค์ที่ ๓

มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔

๑๓. งานพัฒนาห้องสมุด

พันธกิจที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เป้าประสงค์ที่ ๓
พันธกิจที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เป้าประสงค์ที่ ๓
พันธกิจที่ ๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
เป้าประสงค์ที่ ๖
พันธกิจที่ ๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๗
เป้าประสงค์ที่ ๗
พันธกิจที่ ๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๗
เป้าประสงค์ที่ ๗

มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔

๑๔. งานวัดผลประเมินผล
(ขั้นพื้นฐาน)
๑๕. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
๑๖. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
๑๗. โครงการอาหารกลางวัน
ปลอดสารพิษ

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔
มาตรฐานที่ ๑๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๔
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๔

-๕๕-

๒) มาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
๑. งานพัฒนาหลักสูตร
(ขั้นพื้นฐาน)

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๒. งานสอนเสริมทักษะวิชาการ - คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๓. งานคัดกรองผู้เรียนที่มีความ - คณะผู้บริหารทุกท่าน
ต้องการจาเป็นพิเศษ
- คณะครู บุคลากรทางการ
(ขั้นพื้นฐาน)
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๔. งานจัดการศึกษาพิเศษเรียน - คณะผู้บริหารทุกท่าน
ร่วม(ขั้นพื้นฐาน)
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๕. งานพัฒนาหลักสูตรเด็ก
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
พิเศษ (ขั้นพื้นฐาน)
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนเด็กพิเศษ
๖. งานอภิบาลและแพร่ธรรม -มีจานวนบุคลากรตาม
อัตรากาลังแต่ละปีอย่างเพียงพอ

พันธกิจที่ ๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๘
เป้าประสงค์ที่ ๘

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตบช.)
มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑๑๐.๖

พันธกิจที่ ๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๘
เป้าประสงค์ที่ ๘

มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑๑๐.๖

พันธกิจที่ ๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๘
เป้าประสงค์ที่ ๘

มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑๑๐.๖

พันธกิจที่ ๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๘
เป้าประสงค์ที่ ๘

มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑๑๐.๖

พันธกิจที่ ๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๘
เป้าประสงค์ที่ ๘

มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑๑๐.๖

สนองกลยุทธ์ของถาน
ศึกษา
กลยุทธ์ที่

พันธกิจที่ ๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๗. งานประเมินผลการทางาน -มีจานวนบุคลากรตาม
พันธกิจที่ ๙
อัตรากาลังแต่ละปีอย่างเพียงพอ ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๘. งานวิจัยเพื่อพัฒนา
-มีจานวนบุคลากรตาม
พันธกิจที่ ๙
อัตรากาลังแต่ละปีอย่างเพียงพอ ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๙. งานผลิตและใช้สื่อการเรียน -มีจานวนบุคลากรตาม
พันธกิจที่ ๙
การสอน
อัตรากาลังแต่ละปีอย่างเพียงพอ ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๙
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๙
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๙
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๙

-๕๖-

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

สนองกลยุทธ์ของถาน
ศึกษา
กลยุทธ์ที่

๑๐. งานพัฒนาครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

-มีจานวนบุคลากรตาม
พันธกิจที่ ๙
อัตรากาลังแต่ละปีอย่างเพียงพอ ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๑๑. งานเติมรักเพิ่มความเข้าใจ -มีจานวนบุคลากรตาม
พันธกิจที่ ๙
อัตรากาลังแต่ละปีอย่างเพียงพอ ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๑๒. งานการสรรหา คัดเลือก -มีจานวนบุคลากรตาม
พันธกิจที่ ๙
บุคลากร
อัตรากาลังแต่ละปีอย่างเพียงพอ ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๑๓. งานพัฒนาบุคลากร
-มีจานวนบุคลากรตาม
พันธกิจที่ ๙
อัตรากาลังแต่ละปีอย่างเพียงพอ ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๑๔. งานพัฒนาครูตามมาตรฐาน -มีจานวนบุคลากรตาม
พันธกิจที่ ๙
วิชาชีพ
อัตรากาลังแต่ละปีอย่างเพียงพอ ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๑๕. งานนิเทศการสอน
-มีจานวนบุคลากรตาม
พันธกิจที่ ๙
อัตรากาลังแต่ละปีอย่างเพียงพอ ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๑๖. งานวิจัยเพื่อพัฒนา
-มีจานวนบุคลากรตาม
พันธกิจที่ ๙
อัตรากาลังแต่ละปีอย่างเพียงพอ ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๑๗. งานผลิตและใช้สื่อการ
-มีจานวนบุคลากรตาม
พันธกิจที่ ๙
เรียนการสอน
อัตรากาลังแต่ละปีอย่างเพียงพอ ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๑๘. งานเสริมสร้างขวัญและ
-มีจานวนบุคลากรตาม
พันธกิจที่ ๙
กาลังใจ
อัตรากาลังแต่ละปีอย่างเพียงพอ ยุทธศาสตร์ที่ ๙
เป้าประสงค์ที่ ๙
๑๙. งานนโยบายและแผน
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
พันธกิจที่ ๑๓
- คณะครู บุคลากรทางการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓
ศึกษาทุกคน
เป้าประสงค์ที่ ๑๓
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๒๐. งานตรวจติดตามประเมิน - คณะผู้บริหารทุกท่าน
พันธกิจที่ ๑๐
ภายในโรงเรียน
- คณะครู บุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐
- นักเรียนทุกระดับชั้น
เป้าประสงค์ที่ ๑๐
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตบช.)
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๙
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๙
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๙
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๙
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๙
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๙
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๙
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๙
มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๙
มาตรฐานที่ ๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑-๘.๖
มาตรฐานที่ ๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔

-๕๗-

โครงการ/กิจกรรม
๒๑. งานสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
๒๒. งานบารุงรักษาและพัฒนา
อาคารสถานที่
(โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
๒๓. งานส่งเสริมทรัพยากรเพื่อ
การเรียนรู้
๒๔. งานสร้างบรรยากาศ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ด้วยเกษตรธรรมชาติ)
๒๕. งานส่งเสริมทรัพยากรเพื่อ
การเรียนรู้
๒๖. งานรักษาความปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

สนองกลยุทธ์ของถาน
ศึกษา
กลยุทธ์ที่
พันธกิจที่ ๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐
เป้าประสงค์ที่ ๑๐

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตบช.)
มาตรฐานที่ ๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔

พันธกิจที่ ๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑
เป้าประสงค์ที่ ๑๑

มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒

พันธกิจที่ ๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑
เป้าประสงค์ที่ ๑๑

มาตรฐานที่ ๑๓
ตัวบ่งชี้ที่
๑๓.๑ - ๑๓.๒

พันธกิจที่ ๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑
เป้าประสงค์ที่ ๑๑

มาตรฐานที่ ๑๓
ตัวบ่งชี้ที่
๑๓.๑ - ๑๓.๒

พันธกิจที่ ๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑
เป้าประสงค์ที่ ๑๑

มาตรฐานที่ ๑๓
ตัวบ่งชี้ที่
๑๓.๑ - ๑๓.๒

พันธกิจที่ ๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑
เป้าประสงค์ที่ ๑๑

มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๕๘-

๓) มาตรฐาน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๑. งานสัมพันธ์ชุมชน

ครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องและ
ผู้เรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
ทุกระดับชั้น

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตบช.)
พันธกิจที่ ๑๒
มาตรฐานที่ ๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ –
เป้าประสงค์ที่ ๑๒ ๑๓.๒

๒. งานสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและกลุ่มชนชาติพันธ์

ครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องและ
ผู้เรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
ทุกระดับชั้น

พันธกิจที่ ๑๒
มาตรฐานที่ ๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ –
เป้าประสงค์ที่ ๑๒ ๑๓.๒

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

สนองกลยุทธ์ของ
ถานศึกษา
กลยุทธ์ที่

๔) มาตรฐาน ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต - คณะผู้บริหารทุกท่าน
นักเรียน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๒. โครงการส่งเสริม
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
ประชาธิปไตย
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๓. โครงการบูรณาการ
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
หลักสูตรท้องถิ่น
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๔. งานสัมพันธ์ชุมชน
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตบช.)
พันธกิจที่ ๑๓
มาตรฐานที่ ๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ ตัวบ่งชี้ที่
เป้าประสงค์ที่ ๑๓ ๑๔.๑,๑๔.๒
สนองกลยุทธ์ของ
ถานศึกษา
กลยุทธ์ที่

พันธกิจที่ ๑๔
มาตรฐานที่ ๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑,๑๔.๒
เป้าประสงค์ที่ ๑๔
พันธกิจที่ ๑๔
มาตรฐานที่ ๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑,๑๔.๒
เป้าประสงค์ที่ ๑๔
พันธกิจที่ ๑๔
มาตรฐานที่ ๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑,๑๔.๒
เป้าประสงค์ที่ ๑๔

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๕๙-

๕) มาตรฐาน ด้านมาตรการส่งเสริม
โครงการ/กิจกรรม
๑.แผนงานส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
(งานประสิทธิผล)

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

สนองกลยุทธ์ของ
ถานศึกษา
กลยุทธ์ที่

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

พันธกิจที่ ๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๕
เป้าประสงค์ที่ ๑๕

๒.แผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(ขั้นพื้นฐาน)

พันธกิจที่ ๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๕
เป้าประสงค์ที่ ๑๕

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตบช.)
มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔
มาตรฐานที่ ๑๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒
มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑-๑๐.๖
มาตรฐานที่ ๑๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒

-๖๐-

บทที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในปี การศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรี ยนเจ้า ฟ้าอุบ ลรัตน์ มีการด าเนิน งานตามแผนปฏิบัติก ารของ
สถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผลการดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ดังนี้
๑ ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑. การวางแผนปฏิบัติการประจา ปีของสถานศึกษา
๕.๑ ระดับ ปฐมวัย
๑) มาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน
เป้าหมายของโครงการ
ผลสาเร็จ
ผลที่เกิดขึ้นกับ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้เรียน
๑.งานกีฬา-กรีฑาสี
เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
๙๐
เด็กมีคุณธรรม
สัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรม
จริยธรรม
๒.งานอนุรักษ์และ
ส่งเสริมมารยาทไทย

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

๙๐

๓.งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

๙๔

๔.โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

๘๘

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เด็กมีส่วนร่วมในการ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและ
ชาติพันธุ์ท้องถิ่น
เด็กปฏิบัติตนตาม
เอกลักษณ์โรงเรียน
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ที่ว่า
“โรงเรียนคือบ้าน”
- เด็กมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี
- เด็กมีความรู้ด้าน
สุขภาพ มีสุขนิสัยใน
การดูแลตนเอง
- เด็กมีน้าหนัก
ส่วนสูง ตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย
และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์
ของกรมพลศึกษา

-๖๑-

โครงการ/กิจกรรม
๕.โครงการสัมพันธ์ชุมชน

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)
เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

ผลสาเร็จ
ผลที่เกิดขึ้นกับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้เรียน
๘๙
เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง

๖.โครงการเด็กดีมีวินัย

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

๘๙

๗. งานวัดและประเมิน
พัฒนาการ

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

๘๙

๘.งานสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

๙๐

๙.งานเสริมหลักสูตร

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

๙๐

๑๐.กิจกรรมวันวิชาการ

เด็กระดับชั้นอนุบาล ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรม

๘๔

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เด็กมีพัฒนาการทั้ง
๔ ด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เด็กระดับชั้นอนุบาล
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔
ด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เด็กมีส่วนร่วมในการ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและ
ชาติพันธุ์ท้องถิ่น
นักเรียนมีความรัก
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์และ
สถาบัน
เด็กมีทักษะการ
สื่อสาร
ความสามารถใน
กระบวนการคิด
ทักษะชีวิตที่จาเป็น
ตามหลักสูตร

-๖๒-

๒) มาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
๑.งานนโยบาย
และแผน
๒.งานสรรหา คัดเลือก
บุคลากร

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
-มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง
แต่ละปีอย่างเพียงพอ

ผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
๙๔

๙๐

๓.งานพัฒนาบุคลากร

-มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง
แต่ละปีอย่างเพียงพอ

๙๐

๔.งานนิเทศการสอน

-มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง
แต่ละปีอย่างเพียงพอ

๙๐

๕.งานประเมินผลการทางาน
บุคลากร

-มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง
แต่ละปีอย่างเพียงพอ

๙๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน
เด็ก ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีความพึง
พอใจ
ในการดาเนินงาน
ครูผู้สอนทุกคนมีวุฒิ
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความรู้
ความสามารถ ตาม
ความต้องการของ
สายงาน
คณะผู้บริหาร คณะ
ครู และบุคลากรทุก
คนได้รับการพัฒนา
อบรม / สัมมนา
อย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง
/ ปี และมีความมุ่งมั่น
ในการแสวงหาความรู้
และเทคนิคใหม่ๆ
เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ชุมชน และสังคม
คณะผู้บริหาร คณะ
ครู และบุคลากรทุก
คนได้รับการพัฒนา
อบรม / สัมมนา
อย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง
/ ปี และมีความมุ่งมั่น
ในการแสวงหาความรู้
และเทคนิคใหม่ๆ
เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ชุมชน และสังคม
ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติ
ตนตามจิตตารมณ์
ของนักบุญเปาโล
-๖๓-

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

๖. งานพัฒนาครูให้มีมาตรฐาน -มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง
วิชาชีพ
แต่ละปีอย่างเพียงพอ

๗. งานวิจัยเพื่อพัฒนา

ผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
๙๐

-มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง
แต่ละปีอย่างเพียงพอ

๙๐

๘. งานผลิตและใช้สื่อการเรียน -มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง
การสอน
แต่ละปีอย่างเพียงพอ

๙๐

๙. งานเติมรักความเข้าใจ

-มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง
แต่ละปีอย่างเพียงพอ

๙๐

๑๐. งานสร้างขวัญและกาลังใจ -มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง
แต่ละปีอย่างเพียงพอ

๙๐

๑๑. งานอธิบาลและแพร่ธรรม -มีจานวนบุคลากรตามอัตรากาลัง
แต่ละปีอย่างเพียงพอ

๙๐

๑๒.งานพัฒนาหลักสูตร

- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๘๔

๑๓. งานตรวจติดตามประเมิน
ภายในโรงเรียน

นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากร
และชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกคน

๘๖

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน
ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติ
ตนตามจิตตารมณ์
ของนักบุญเปาโล
เพื่อสรรหาบุคลากรที่
มีคุณวุฒิตรงตามสาย
งานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติ
ตนตามจิตตารมณ์
ของนักบุญเปาโล
ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติ
ตนตามจิตตารมณ์
ของนักบุญเปาโล
บุคลากรมีกาลังใจใน
การทางานให้มี
ประสิทธิภาพ
ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติ
ตนตามจิตตารมณ์
ของนักบุญเปาโล
เด็กมีทักษะ
กระบวนการเรียนรู้
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของทุกฝ่าย
-โรงเรียนได้พัฒนา
เป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมายของ
โรงเรียน
-๖๔-

โครงการ/กิจกรรม
๑๔. งานสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

ผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
๘๖

๑๕. งานบารุงรักษาและพัฒนา - คณะผู้บริหารทุกท่าน
อาคารสถานที่
- คณะครู บุคลากรทางการ
(โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต) ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๙๐

๑๖. งานส่งเสริมทรัพยากรเพื่อ - คณะผู้บริหารทุกท่าน
การเรียนรู้
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๑๗. งานสร้างบรรยากาศ
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- คณะครู บุคลากรทางการ
(โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศึกษาทุกคน
ด้วยเกษตรธรรมชาติ)
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๙๐

๑๘. งานส่งเสริมทรัพยากรเพื่อ - คณะผู้บริหารทุกท่าน
การเรียนรู้
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๙๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๙๐

ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน
-โรงเรียนมีการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวที่มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อย่างสม่าเสมอแก่ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนได้ทราบ
ครู/นักเรียน/บุคลากร
ทางการศึกษา
ร่วมกันบารุงรักษา
อาคารเรียน และ
รักษาสาธารณสมบัติ
ของโรงเรียนให้อยู่ใน
สภาพที่สะอาด
เรียบร้อย
โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้พอเพียงต่อ
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้
โรงเรียนมีบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดาริพร้อมทั้ง
ตระหนักความสาคัญ
ของภาวะโลกร้อและ
ร่วมแรงร่วมใจในการ
ที่จะป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
สื่อได้รับการจัดเป็น
หมวดหมู่ อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้
เพียงพอใช้งานและ
เอื้อต่อการเรียนรู้
-๖๕-

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

โครงการ/กิจกรรม
๑๙. งานรักษาความปลอดภัย

- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

ผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
๙๐

ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน
โรงเรียนมีการเตรียม
ความพร้อมรับมือกับ
ภัยธรรมชาติและดูแล
ความปลอดภัย
ภายในโรงเรียน

๓) มาตรฐาน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

โครงการ/กิจกรรม
๑.กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
๘๔

ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน
ชุมชนร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน

๔) มาตรฐาน ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต - คณะผู้บริหารทุกท่าน
นักเรียน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

ผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
๙๔

ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน
เด็กปฏิบตั ิตนตาม
อัตลักษณ์ของนักเรียน
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
ที่ว่าวินัยเด่น
เก่งการงาน บูรณาการ
ชีวิตด้วยรักและรับใช้ใน
วิถีที่พอเพียงที่ชัดเจน

๕) มาตรฐาน ด้านมาตรการส่งเสริม
โครงการ/กิจกรรม
๑.แผนงานส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)
ครู นักเรียน บุคลากร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
๘๔

ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน
เด็กได้พัฒนาตนเองให้
เต็มศักยภาพทางด้าน
วิชาการ

-๖๖-

๕.๒ ระดับขั้นพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม
๑. งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร

๒. งานกีฬา-กรีฑาสี
๓. งานเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี (ขั้นพื้นฐาน)
๔. งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน
๕. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
(ขั้นพื้นฐาน)

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

ผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
๙๐

๙๐

ผู้เรียนที่มีความ
รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
และสถาบัน
ผู้ เ รี ย นที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม

๙๐

ผู้เรียนที่มีระเบียบ
วินัย

๙๐

ผู้เรียนที่มีระเบียบ
วินัย

๙๐

ผู้เรียนที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย
ผู้เรียนที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย
ผู้เรียนที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งเสริมการเป็น
บุคคลเพื่อผู้อื่น
ผู้เรียนสามารถ
ปรับตัวและดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
ผู้เรียนที่ มีส่วนร่วม
ในการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและ
ชาติพันธุ์ท้องถิ่น

๖. งาน TO BE NUMBER
ONE

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๙๐

๗. งานน้าใจเจ้าฟ้าสู่บ้านพัก
คนชราและผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๙๐

๘. งานแนะแนว (ขั้นพื้นฐาน)

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๙๐

๙. งานสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและ
กลุ่มชาติพันธุ์

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๙๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน

-๖๗-

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

ผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
๘๔

๑๐. งานทัศนศึกษา

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๑๑. งานส่งเสริมทักษะ

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๘๔

๑๒. งานส่งเสริมทักษะวิชาการ - คณะครู บุคลากรทางการ
กิจกรรม๘ กลุ่มสาระ(ขั้น
ศึกษาทุกคน
พื้นฐาน)
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๘๔

๑๓. งานพัฒนาห้องสมุด

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๘๔

๑๔. งานวัดผลประเมินผล
(ขั้นพื้นฐาน)

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๘๔

๑๕. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๘๕

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน
ผู้เรียนมีทักษะการ
สื่อสาร
ความสามารถใน
กระบวนการคิด
ทักษะชีวิตที่จาเป็น
ตามหลักสูตร
ผู้เรียนมีทักษะการ
สื่อสาร
ความสามารถใน
กระบวนการคิด
ทักษะชีวิตที่จาเป็น
ตามหลักสูตร
ผู้เรียนมีทักษะการ
สื่อสาร
ความสามารถใน
กระบวนการคิด
ทักษะชีวิตที่จาเป็น
ตามหลักสูตร
ผู้เรียนมีทักษะการ
สื่อสาร
ความสามารถใน
กระบวนการคิด
ทักษะชีวิตที่จาเป็น
ตามหลักสูตร
ผู้เรียนมีทักษะความรู้
ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
๘ กลุ่มสาระ ไม่น้อย
กว่า ๒.๖๐
ผู้เรียนนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
อย่างมีความสุข
-๖๘-

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

๑๖. โครงการส่งเสริมสุขภาพ

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๑๗. โครงการอาหารกลางวัน
ปลอดสารพิษ

- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
๘๘

๘๘

ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน
- ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี
- ผู้เรียนมีความรู้ด้าน
สุขภาพมีสุขนิสัยใน
การดูแลตนเอง
- ผู้เรียนมีน้าหนัก
ส่วนสูง ตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย และ
มีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ของ
กรมพลศึกษา
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี
- ผู้เรียนมีความรู้ด้าน
สุขภาพมีสุขนิสัยใน
การดูแลตนเอง
- ผู้เรียนมีน้าหนัก
ส่วนสูง ตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย และ
มีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ของ
กรมพลศึกษา

-๖๙-

๒) มาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

ผลสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน
ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการเรียนรู้
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของทุกฝ่าย
ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการเรียนรู้
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของทุกฝ่าย
ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการเรียนรู้
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของทุกฝ่าย
ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการเรียนรู้
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของทุกฝ่าย
ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการเรียนรู้
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของทุกฝ่าย
ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติ
ตนตามจิตตารมณ์
ของนักบุญเปาโล

๑. งานพัฒนาหลักสูตร
(ขั้นพื้นฐาน)

- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๘๔

๒. งานสอนเสริมทักษะ
วิชาการ

- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๘๔

๓. งานคัดกรองผู้เรียนที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ
(ขั้นพื้นฐาน)

- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๘๔

๔. งานจัดการศึกษาพิเศษเรียน - คณะผู้บริหารทุกท่าน
ร่วม(ขั้นพื้นฐาน)
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๘๔

๕. งานพัฒนาหลักสูตรเด็ก
พิเศษ (ขั้นพื้นฐาน)

- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนเด็กพิเศษ

๘๔

๖. งานอภิบาลและแพร่ธรรม

-มีจานวนบุคลากรตาม
อัตรากาลังแต่ละปีอย่าง
เพียงพอ

๙๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๗๐-

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

ผลสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน

๗. งานประเมินผลการทางาน

-มีจานวนบุคลากรตาม
อัตรากาลังแต่ละปีอย่าง
เพียงพอ

๙๐

ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติ
ตนตามจิตตารมณ์
ของนักบุญเปาโล

๘. งานวิจัยเพื่อพัฒนา

-มีจานวนบุคลากรตาม
อัตรากาลังแต่ละปีอย่าง
เพียงพอ

๙๐

ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติ
ตนตามจิตตารมณ์
ของนักบุญเปาโล

๙. งานผลิตและใช้สื่อการเรียน -มีจานวนบุคลากรตาม
การสอน
อัตรากาลังแต่ละปีอย่าง
เพียงพอ

๙๐

ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติ
ตนตามจิตตารมณ์
ของนักบุญเปาโล

๑๐. งานพัฒนาครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

-มีจานวนบุคลากรตาม
อัตรากาลังแต่ละปีอย่าง
เพียงพอ

๙๐

ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติ
ตนตามจิตตารมณ์
ของนักบุญเปาโล

๑๑. งานเติมรักเพิ่มความ
เข้าใจ

-มีจานวนบุคลากรตาม
อัตรากาลังแต่ละปีอย่าง
เพียงพอ

๙๐

ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติ
ตนตามจิตตารมณ์
ของนักบุญเปาโล

๑๒. งานการสรรหา คัดเลือก
บุคลากร

-มีจานวนบุคลากรตาม
อัตรากาลังแต่ละปีอย่าง
เพียงพอ

๙๐

ครูผู้สอนทุกคนมีวุฒิ
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความรู้
ความสามารถ ตาม
ความต้องการของ
สายงาน

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๗๑-

โครงการ/กิจกรรม
๑๓. งานพัฒนาบุคลากร

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)
-มีจานวนบุคลากรตาม
อัตรากาลังแต่ละปีอย่าง
เพียงพอ

๑๔. งานพัฒนาครูตามมาตรฐาน -มีจานวนบุคลากรตาม
วิชาชีพ
อัตรากาลังแต่ละปีอย่าง
เพียงพอ

๑๕. งานนิเทศการสอน

-มีจานวนบุคลากรตาม
อัตรากาลังแต่ละปีอย่าง
เพียงพอ

ผลสาเร็จ
ผลที่เกิดขึ้นกับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้เรียน
๙๐
คณะผู้บริหาร คณะ
ครู และบุคลากรทุก
คนได้รับการพัฒนา
อบรม / สัมมนา
อย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง
/ ปี และมีความ
มุ่งมั่นในการแสวงหา
ความรู้ และเทคนิค
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
โรงเรียน ชุมชน และ
สังคม
๙๐
คณะผู้บริหาร คณะ
ครู และบุคลากรทุก
คนได้รับการพัฒนา
อบรม / สัมมนา
อย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง
/ ปี และมีความ
มุ่งมั่นในการแสวงหา
ความรู้ และเทคนิค
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
โรงเรียน ชุมชน และ
สังคม
๙๐
คณะผู้บริหาร คณะ
ครู และบุคลากรทุก
คนได้รับการพัฒนา
อบรม / สัมมนา
อย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง
/ ปี และมีความ
มุ่งมั่นในการแสวงหา
ความรู้ และเทคนิค
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
โรงเรียน ชุมชน และ
สังคม

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๗๒-

โครงการ/กิจกรรม
๑๖. งานวิจัยเพื่อพัฒนา

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)
-มีจานวนบุคลากรตาม
อัตรากาลังแต่ละปีอย่าง
เพียงพอ

ผลสาเร็จ
ผลที่เกิดขึ้นกับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้เรียน
๙๐
ครูผู้สอนทุกคนมี
ผลงาน / ชิ้นงาน /
นวัตกรรม / วิจัยใน
ชั้นเรียนอย่างน้อย
๑ เรื่อง / ปี
๙๐
ครูผู้สอนทุกคนมี
ผลงาน / ชิ้นงาน /
นวัตกรรม / วิจัยใน
ชั้นเรียนอย่างน้อย
๑ เรื่อง / ปี
๙๐
บุคลากรมีกาลังใจใน
การทางานให้มี
ประสิทธิภาพ

๑๗. งานผลิตและใช้สื่อการ
เรียนการสอน

-มีจานวนบุคลากรตาม
อัตรากาลังแต่ละปีอย่าง
เพียงพอ

๑๘. งานเสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจ

-มีจานวนบุคลากรตาม
อัตรากาลังแต่ละปีอย่าง
เพียงพอ

๑๙. งานนโยบายและแผน

- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๙๔

- ผู้บริหาร ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน มีความ
พึงพอใจ
ในการดาเนินงาน

๒๐. งานตรวจติดตามประเมิน - คณะผู้บริหารทุกท่าน
ภายในโรงเรียน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๘๖

- - โรงเรียนได้พัฒนา
เป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมายของ
โรงเรียน

๒๑. งานสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์

๘๖

-โรงเรียนมีการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวที่มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อย่างสม่าเสมอแก่ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนได้ทราบ

- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๗๓-

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)
๒๒. งานบารุงรักษาและพัฒนา - คณะผู้บริหารทุกท่าน
อาคารสถานที่
- คณะครู บุคลากรทางการ
(โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต) ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
โครงการ/กิจกรรม

๒๓. งานส่งเสริมทรัพยากรเพื่อ - คณะผู้บริหารทุกท่าน
การเรียนรู้
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
๒๔. งานสร้างบรรยากาศ
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- คณะครู บุคลากรทางการ
(โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศึกษาทุกคน
ด้วยเกษตรธรรมชาติ)
- นักเรียนทุกระดับชั้น

ผลสาเร็จ
ผลที่เกิดขึ้นกับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้เรียน
๙๐
ครู/นักเรียน/บุคลากร
ทางการศึกษา
ร่วมกันบารุงรักษา
อาคารเรียน และ
รักษาสาธารณสมบัติ
ของโรงเรียนให้อยู่ใน
สภาพที่สะอาด
เรียบร้อย
๙๐
โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้พอเพียงต่อ
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้
๙๐
โรงเรียนมีบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดาริพร้อมทั้ง
ตระหนักความสาคัญ
ของภาวะโลกร้อและ
ร่วมแรงร่วมใจในการ
ที่จะป้องกันและ
แก้ไขปัญหา

๒๕. งานส่งเสริมทรัพยากรเพื่อ - คณะผู้บริหารทุกท่าน
การเรียนรู้
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๙๐

๒๖. งานรักษาความปลอดภัย

๙๐

- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สื่อได้รับการจัดเป็น
หมวดหมู่ อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้
เพียงพอต่อการใช้
งานและเอื้อต่อการ
เรียนรู้
โรงเรียนมีการเตรียม
ความพร้อมรับมือกับ
ภัยธรรมชาติและดูแล
ความปลอดภัย
ภายในโรงเรียน

-๗๔-

๓) มาตรฐาน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรม
๑. งานสัมพันธ์ชุมชน

๒. งานสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

ผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน

๘๔

ชุมชนร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน

๘๔

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน

๔) มาตรฐาน ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)

ผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต -- คณะผู้บริหารทุกท่าน
นักเรียน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๙๔

๒. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย

- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๙๔

๓. โครงการบูรณาการ
หลักสูตรท้องถิ่น

- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

๙๔

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน
ผู้เรียน
ที่ปฏิบัติตนตาม
เอกลักษณ์โรงเรียน
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ที่ว่า
“โรงเรียนคือบ้าน”
ผู้เรียนที่ปฏิบัติตน
ตามอัตลักษณ์ของ
นักเรียนโรงเรียนเจ้า
ฟ้าอุบลรัตน์ที่ว่าวินัย
เด่น เก่งการงาน
บูรณาการชีวิตด้วย
รักและรับใช้ในวิถีที่
พอเพียงที่ชัดเจน
ผู้เรียนที่ปฏิบัตติ น
ตามอัตลักษณ์ของ
นักเรียนโรงเรียนเจ้า
ฟ้าอุบลรัตน์ที่ว่าวินัย
เด่น เก่งการงาน
บูรณาการชีวิตด้วย
รักและรับใช้ในวิถีที่
พอเพียงที่ชัดเจน
-๗๕-

ที่
๔. งานสัมพันธ์ชุมชน

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม
- คณะผู้บริหารทุกท่าน
- คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน
- นักเรียนทุกระดับชั้น

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
๙๔

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)
ผู้เรียนที่ปฏิบัติตน
ตามอัตลักษณ์ของ
นักเรียนโรงเรียนเจ้า
ฟ้าอุบลรัตน์ที่ว่าวินัย
เด่น เก่งการงาน
บูรณาการชีวิตด้วย
รักและรับใช้ในวิถีที่
พอเพียงที่ชัดเจน

๕) มาตรฐาน ด้านมาตรการส่งเสริม
โครงการ/กิจกรรม
๑.แผนงานส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
(งานประสิทธิผล)
๒.แผนงานรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ
(ขั้นพื้นฐาน)

เป้าหมายของโครงการ
(เชิงปริมาณ)
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
๘๔
๘๔

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
ให้เต็มศักยภาพทางด้าน
วิชาการ
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
ให้เต็มศักยภาพทางด้าน
วิชาการ

-๗๖-

๒. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน

น้าหนัก
คะแนน
๕
๑
๑.๕
๑.๕
๑
๕

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
๑.๑ มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๐.๙๗
ดีเยี่ยม
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๔๗
ดีเยี่ยม
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง
๑.๓๗
ดีเยี่ยม
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
๐.๙๗
ดีเยี่ยม
รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ
๔.๗๘
ดีเยี่ยม
๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
แผนการจัดประสบการณ์ / บันทึกการชั่งน้าหนัก / บันทึกการวัดส่วนสูง กราฟเส้นแสดงน้าหนัก
– ส่วนสูง / บันทึกการตรวจสุขภาพร่างกายเด็ก / บันทึกการพัฒนาทางร่างกาย / บันทึกพฤติกรรมรายบุคคล
บันทึกการดื่มนม / สมุดรายงานประจาตัวเด็ก / บันทึกหลังการจัดประสบการณ์
๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ให้เด็กมีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้และการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้อย่างเหมาะสมตามวัย
โดยจัดให้มีโครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬา-กรีฑาสีโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ บันทึกเล่นตามมุม ประเมิน
พัฒนาการ สรุปแบบบันทึกพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เช่น การเล่นกระบะทราย การวิ่ง
เก็บ ของ เป็ น ต้ น ซึ่งส่ ง เสริ มให้ เด็กมี ทักษะการเคลื่ อนไหวตามวัยที่ เหมาะสมและเกิดพัฒ นาการในเกณฑ์
มาตรฐาน
๓. ผลการพัฒนา
จากการจั ดกิ จ กรรมพัฒ นาเด็กอย่างหลากหลาย ส่ งผลให้ เด็ก มีร่างกายเจริญเติ บโตแข็งแรง
สมบูรณ์ ตามวัย มีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายทักษะเคลื่อนไหวได้
เหมาะสมกับวัย เด็กมีพัฒนาการทางด้านการใช้ประสาทสัมผัสที่ดี มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก
อย่างได้คล่องแคล่วเหมาะสม เด็กสามารถปฏิบัติดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองได้ และเด็กสามารถดูแล
ตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุได้ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนวางแผนที่จะเชิญคุณหมอมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพของเด็กวัยอนุบาลให้กับผู้ปกครองและ
เด็กระดับชั้นอนุบาล เทอมละ ๑ ครั้ง และส่งเสริมการออกกาลังกายหน้าเสาธงตอนเช้าทุกวัน

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๗๗-

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน

น้าหนัก
คะแนน
๕
๑
๑
๑
๒
๕

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
๐.๙๖
ดียี่ยม
๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
๐.๙๖
ดีเยี่ยม
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๐.๙๐
ดีเยี่ยม
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ คนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
๑.๙๙
ดีเยี่ยม
รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ
๔.๘๑
ดีเยี่ยม
๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน .
แผนการจัดประสบการณ์ / แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก / แบบบันทึกพัฒนาการ ๔ ด้าน /
แบบบันทึกสุขภาพ / โครงการกีฬาสี / กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี / กิจกรรมวันเด็ก /
กิจกรรมวันไหว้ครู / กิจกรรมนันทนาการ ภาพถ่ายโครงการกิจกรรม ฯลฯ / สมุดรายงานประจาตัวเด็ก /
บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ / ชิ้นงาน – ผลงาน
๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีกิจกรรมโครงการที่พัฒนาให้เด็กมีความร่าเริง สดชื่น แจ่มใส ตลอดจนเด็กยอมรับ
และชื่นชมความสามารถในผลงานของตนเองและผู้อื่นในทุกสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมสม่าเสมอ
๓. ผลการพัฒนา.
จากการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายส่งผลให้เด็กมี พัฒนาทางด้านอารมณ์ – จิตใจ ร่าเริง
แจ่มใส มีความมั่นใจกล้าแสดงออก ได้อย่างเหมาะสมกับวัย สามารถชื่นชมศิลปะ คนตรี การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนมีการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อทางด้านต่างๆที่เอื้อต่อพัฒนาการการเคลื่อนไหว
หรือเสริมสร้างผลงานศิลปะ ดนตรี เพื่อเสริมด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กมากขึ้น

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๗๘-

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน

น้าหนัก
คะแนน
๕
๑
๑
๑
๒
๕

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
๑.๕๖
ดีมาก
๓.๒ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
๐.๘๕
ดีมาก
๓.๓ เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๐.๙๐
ดีเยี่ยม
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ
๐.๙๙
ดีเยี่ยม
รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ
๔.๓๐
ดีเยี่ยม
๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
แผนการจัดประสบการณ์ / แบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล / แบบบันทึกพัฒนาการ ๔ ด้าน
/ โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ /โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมมารยาทไทย / กิจกรรม
วัน ไหว้ครู / กิจ กรรมแม่แห่ งชาติ / กิจ กรรมวั นพ่อ ภาพถ่ ายการเข้า ร่ว มกิจกกรม ฯลฯ / สมุดรายงาน
ประจาตัวเด็ก / ชิ้นงาน – ผลงานเด็ก / เกียรติบัตร
๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง ให้เด็กมีวินัยสม่าเสมอรู้จักเก็บของสิ่งเข้าที่เมื่อใช้
เสร็จ รู้จักการรอคอยตามลาดับก่อนหลัง มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ รวม
ไปถึงการเชื่อฟังคาสั่งสอนพ่อแม่ ครูอาจารย์
๓. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้เด็กมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์
สามารถร่วมทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน พี่ช่วยเหลือ
น้อง มีพฤติกรรมที่ดีงามตามแบบประเพณีและวัฒนธรรมไทย ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนวางแผนให้มีกิจกรรมกระตุ้นการทาความดี หรือการสร้างเงื่อนไขในการปฏิบัติตัวอย่างดี
ด้วยการเสริมแรงให้แก่เด็ก เช่น ธนาคารความดี หากเด็กสะสมความดีตามเป้าก็จะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน
ความดีนั้นๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้มองเห็นความสาคัญของการเป็นคนดี มี ความรับผิดชอบ และฝึกฝนการทา
ความดีให้ติดเป็นนิสัยเมื่อทาสม่าเสมอเป็นประจา

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๗๙-

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้
มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ

น้าหนัก
คะแนน
๕
๑
๑

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๐.๙๘

ดีเยี่ยม

๐.๙๘

ดีเยี่ยม

๑
๑
๑
๕

๐.๙๙
๐.๙๒
๐.๙๘
๔.๘๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
แผนการจัดประสบการณ์ / แบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล / แบบบันทึกพัฒนาการ ๔ ด้าน /
โครงการทัศนศึกษา /โครงการ ส่งเสริ มการแข่งขันทักษะทางวิชาการ / โครงการตอบปัญหาธรรมะทาง
ก้าวหน้า / กิจกรรมวันวิชาการ/ กิจกรรมวันภาษาไทย / กิจกรรมรักการอ่าน / กิจกรรมภาษาพาเพลิน
ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ / สรุปโครงการ – กิจกรรม / สมุดรายงานประจาตัวเด็ก / แฟ้มสะสม
ผลงานเด็ก
๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย และมีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นให้เด็กเป็นผู้ลงมือทากิจกรรมให้มากที่สุด
และเน้นประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย
๓. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มีความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์และสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะเหตุการณ์ได้ดี มีการใช้ภาษาได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ควรมี กิจ กรรมเน้ น การคิด วิ เคราะห์ ใ ห้ ม ากขึ้ น พร้ อ มสื่ อการเรีย นรู้ที่ จะช่ว ยด้า นการสื่ อสาร
กระบวนการคิดวิเคราะห์นั้นๆให้มีความเข้าใจง่ายและหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับวัย

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๘๐-

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
น้าหนัก คะแนน
ระดับ
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน
ที่ได้
คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
๒o
และเกิดประสิทธิผล
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
๒
๑.๙๓
ดีเยี่ยม
ปฐมวัย และ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
๕.๒ ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
๒
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
๑.๘๔
ดีเยี่ยม
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินับเชิงบวก
๒
๑.๗๙
ดีมาก
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาของเด็ก
๒
๑.๗๓
ดีมาก
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
๒
๑.๗๖
ดีมาก
หลากหลาย และสรปุรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
๒
๑.๗๓
ดีมาก
การปรับการจัดประสบการณ์
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
๒
๑.๘๔
ดีเยี่ยม
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
๒
๑.๗๙
ดีมาก
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
๒
๑.๗๗
ดีมาก
๕.๑o ครูจัดสารนิทัศน์และนามาไตร่อตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
๒
๑.๘๙
ดีเยี่ยม
พัฒนาเด็ก
รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ
๒o
๑๘.๐๗ ดีเยี่ยม
๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย / แผนการจัดประสบการณ์ / โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา / โครงการพัฒนาทักษะ / โครงการประเมินพัฒนา / โครงการรู้รักสามัคคี / โครงการพัฒนา
บุคคลกร / โครงการวิจัยในชั้นเรียน / โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจ / โครงการนิเทศการสอนภายใน / โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรธรรมชาติ / สรุปโครงการ – กิจกรรม / แบบประเมินตนเองในการใช้หลักสูตร
สถานศึ กษา / บั น ทึ ก หลั กการจั ดประสบการณ์ / แฟ้ม ข้ อมู ล เด็ กเป็น รายบุค คล / เครื่ อ งมื อประเมิ น
พัฒนาการเด็ก / ผลงานเด็ก / สื่อ – บันทึกการใช้สื่อ / แหล่งเรียนรู้ / เอกสารการรายงานผลผู้ปกครอง
/ แฟ้มสะสมผลงานของครู / วิจัยในชั้นเรียน / บันทึกนิเทศ
๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนได้ให้ครูได้รับการอบรม /สัมมนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านปฐมวัย และให้ครูทา
การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนาผลวิจัยมาใชัในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อพัฒนาการของเด็ก

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๘๑-

๓. ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ครู หรือพี่เลี้ยงเด็กเป็นผู้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ปฏิบัติตาตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เ รียน ครูมีกี่แสวงหาความรู้และเทคนิค
วิธีสอนใหม่ๆอยู่เสมอ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ให้ครูได้รับการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง และทา
วิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๘๒-

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
น้าหนัก คะแนน
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน
ที่ได้
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
๒๐
ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๓
๓.๐๐
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และมีความคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนา
๓
๓.๐๐
เด็กปฐมวัย
๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
๓
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
๓.๐๐
จัดการ
๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
๓
๓.๐๐
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ
๓
๓.๐๐
๖.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
๓
๓.๐๐
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
๒
๒.๐๐
ปฐมวัย
รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ
๒๐
๒๐.๐๐

ระดับ
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑ ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา / แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา / รายงานประจ าปี /
แผนปฏิบัติการประจาปี / ปฏิทินปฏิบัติงาน / รายงานการประชุมประจาเดือน / รายงานการประชุม
หั ว หน้ าฝ่ าย / รายงานการประชุม คณะกรรมการบริห ารโรงเรีย น / สารสนเทศ / โครงการกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง / คาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน / แฟ้มสะสมผลงานของผู้บริหาร / แฟ้มประกาศนียบัตร – รางวัล
ต่างๆ / สมุดนิเทศ /สมุดเยี่ยม / รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. / รายงานการวิจัย
๒. วิธีการพัฒนา
ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูทุกท่า นได้รู้และเข้าในในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีการ
ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนในเรื่องของการศึกษา
และกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
๓. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้ ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๘๓-

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๗.๕

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบและกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย
จักกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่น
จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ

น้าหนัก
คะแนน
๒๐
๔
๔
๔
๔
๔
๒o

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๔.๐๐

ดีเยี่ยม

๔.๐๐

ดีเยี่ยม

๔.๐๐

ดีเยี่ยม

๔.๐๐

ดีเยี่ยม

๔.๐๐
๒๐.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
หลักสูตรสถานศึกษา / แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา / โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
/ แบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตรสถานศึกษา / แบบประเมินตนเองในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา /
โรงเรียนพัฒนาสิ่งแวดล้อม / โครงการงานเผยแพร่นโยบายและปรัชญาของโรงเรี ยน / รายงานการวิจัย /
บันทึกการประชุม / คาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน / แผนปฏิบัติการประจาปี / คู่มือนักเรียน / เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง / บัญชีพัสดุ – อุปกรณ์ / ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ / แบบประเมินความพึงพอใจ /
ภาพถ่ายโครงการ – กิจกรรม / สรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง
๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ฝ่ า ยรู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๓. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและ
สอดคล้องกับความต้องการชุมชนและท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการแก่เด็ก ผลการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรี ยน และ
นาผลมาปรับปรุง/พัฒนาทุกปีการศึกษา

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๘๔-

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานตาม ที่กาหนด ในกฎกระทรวง
น้าหนัก คะแนน
ระดับ
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน
ที่ได้
คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถาน
๕
ตาม ที่กาหนด ในกฎกระทรวง
๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑
๑.๐๐
ดีเยี่ยม
๘.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
๑
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
๑.๐๐
ดีเยี่ยม
สถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
๑
๑.๐๐
ดีเยี่ยม
๘.๔ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายใน
o.๕
๐.๕๐
ดีเยี่ยม
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
o.๕
๐.๕๐
ดีเยี่ยม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๘.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๑
๑.๐๐
ดีเยี่ยม
สถานศึกษา
รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ
๕
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
๑ ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
หลักสูตรสถานศึกษา / แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา / แผนปฏิบัติการประจาปี / มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย / รายงานการประเมินตนเอง (SAR ) / บันทึกตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา / รายงานสารสนเทศ / ปฏิทินปฏิบัติงาน / คาสั่งแต่งตั้งการดาเนินงาน / โครงการที่
เกี่ยวข้อง
๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการจัดทาโครงการ
งานตรวจติดตามประเมินภายในโรงเรียนตามมาตรฐานศึกษาระดับปฐมวัย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๓. ผลการพัฒนา
จากการจั ดกิจ กรรมส่งผลให้ โรงเรียนมีการดาเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย ผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานที่ ๘ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ทุ ก คนเข้ า รั บ การอบรมผู้ ต รวจประเมิ น ตนเอง ตามรู ป แบบของ
คณะภคิณีเซนต์ป อล เดอ ชาร์ตร ต่อเนื่องและหมุนเวียนกันทุกคน และสามารถสะท้อนไปยังรู ปแบบการ
บริหารงานและพัฒนาเด็กที่ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อไป

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๘๕-

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้
น้าหนัก คะแนน
ระดับ
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน
ที่ได้
คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
๕
สถานศึกษาเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้
๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
๒.๕
๒.๐๐
ดีมาก
สถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
๒.๕
๒.๕๐
ดีเยี่ยม
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ
๕
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา / โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เกี่ยวข้อง /
กิจกรรมในปีการศึกษา๒๕๕๘ / แผนการปฏิบัติงานประจาปี / สารสนเทศ / รายงานการประชุม / รายงาน
การประเมินพัฒนาการเด็กที่จบการศึกษาตามหลักสูตร /
๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนใกล้โรงเรียน
๓. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้มีแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนา
ทักษะทั้ง ๔ ด้านของเด็กในระดับปฐมวัยได้อย่างดี ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๙ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามาใช้ หรือจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงมากขึ้น

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๘๖-

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย
น้าหนัก คะแนน
ระดับ
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน
ที่ได้
คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา
๕
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ การศึกษาปฐมวัย
๑o.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา
๓
๓.๐๐
ดีเยี่ยม
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย
๑o.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
๒
๒.๐๐
ดีเยี่ยม
รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ
๕
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
๑ ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
โครงการงานเผยแพร่นโยบายและปรัชญาของโรงเรียน / โครงการและกิจกรรมในปีการศึกษา
๒๕๕๘ที่เกี่ยวข้อง
๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมและโครงการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เด็กได้
เข้าร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
๓. ผลการพัฒนา.
จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามาตรการศึกษาปฐมวัย เด็กมี
วินัย ความรับผิดชอบ อดทนต่อการรอคอย ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม รู้คุณผู้อื่น มีเมตตากรุณา มีน้าใจ เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน รักและภูมิใจในกลุ่มชาติพันธ์ของตน รู้จักเป็นผู้นาและผู้
ตามที่ดี ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๐ อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนวางแผนให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อพัฒนาการเด็กต่อไป

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๘๗-

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น
น้าหนัก คะแนน
ระดับ
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน
ที่ได้
คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการ
๕
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ
๓
๓.๐๐
ดีเยี่ยม
จัดการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
๒
๒.๐๐
ดีเยี่ยม
รวมคะแนน /ระดับคุณภาพ
๕
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
๑ ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา / แผนปฎิบัติการประจาปี / โครงการและกิจกรรมในปี
การศึกษา ๒๕๕๘/ สรุปผลการดาเนินงานของโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๘ / รายงานการประชุม
๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๓. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพตามาตรการศึกษาปฐมวัย
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนวางแผนให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กต่อไป
จัดระบบสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนอย่างมีระบบและการส่งเสริมเพิ่มเติมภายในกิจกรรมรองรับ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
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๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
๑.๒ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ คนตรี นาฎศิลป์
กีฬานันทนาการตามจินตนา
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ

น้าหนัก คะแนน
คะแนน ทีไ่ ด้
๕
๐.๕
๐.๔๖
๐.๕
๐.๔๖

ระดับ
คุณภาพ

๐.๙๑

ดีเยี่ยม

๐.๙๑
๐.๙๓

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๐.๙๕

ดีเยี่ยม

๔.๖๒

ดีเยี่ยม

๑
๑
๑
๑
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
โรงเรียนเห็นความสาคัญของผู้เรียนโดยจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุ ขภาพนักเรียน
เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการอาหารกลางวันปลอดสารพิษและกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรม
อย.น้ อยรั ก สุ ข ภาพ กิ จ กรรมฟั น ไม่ผุ แ ละยิ้ ม สวย กิ จ กรรมตรวจสุ ข ภาพนั ก เรี ย น นั กเรี ยนรู้ จั กเลื อ ก
รับประทานอาหารที่มีคุณค่า จากบันทึกการใช้อุปกรณ์กีฬ า บันทึกชมรมกีฬาและนันทนาการ จากกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตนักเรียน แบบบันทึก
ภาวะการเจริญเติบโต แบบบันทึกสุขภาพ บันทึกการชั่งน้าหนัก บันทึกการวัดส่วนสูง ส่วนสูง กิจกรรม
บริการรักษาพยาบาลในโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมความรู้และเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพ กิจกรรมอาหาร
ว่างอ่อนหวาน บันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย แบบบันทึกการยืมคืนอุปกรณ์กีฬา บันทึกการใช้ห้อง
พยาบาล ผลงาน จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ คนตรี นาฎศิลป์ กีฬานันทนาการตามจินตนา
๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรีย นส่งเสริ มให้ ผู้เรี ยนมีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ โดยมีโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุ ข ภาพ กิจ กรรมตรวจความสะอาดร่ า งกาย เป็ น ประจ าทุ ก ห้ อ งเรี ยน จั ด ตั้ ง ชมรม อย.น้ อ ย มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเกี่ยวการดูแลรักษาสุขภาพ ช่วงเวลาการเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรม
การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
- จัดให้มีกิจกรรมเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของผู้เรียนโดยบันทึกภาวการณ์เจริญเติบโตจากการชั่ง
น้าหนัก วัดส่วนสูงเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้อยู่ในเกณฑ์ตาม
มาตรฐานของกรมพลศึกษา
- จัดอบรมให้ ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรม TO BE
NUMBER ONE โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงดาว และสถานีตารวจอาเภอเชียงดาว
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- จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลาบากและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอาเภอเชียงดาว กิจกรรม
เสริมหลักสูตร โครงการกีฬา – กรีฑาสีเจ้าฟ้าอุบลรัตน์เกมส์ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
เป็นต้น
- จัดให้ มีโครงการสัมพันธ์ชุมชนเพื่อให้นั กเรียนได้รู้จักตนเองและชุมชน กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ ชุมชน
รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันสาคัญและโอกาสต่างๆ
- สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ / กีฬา นันทนาการ โดยจัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ / กีฬา นันทนาการ ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางด้านศิลปะ มีสุนทรียภาพทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยให้
ผู้เรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
๓. ผลการพัฒนา.
จากแนวทางการพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจกรรม.พัฒนาทางด้านสุขภาพร่างกาย ส่งผลทาให้
ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง ทีน้าหนัก และส่วนสูง.ตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้เรียนสามรถป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติด ให้โทษและหลีกเลียงตนเองจากภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางด้านศิลปะ
มีสุนทรียภาพทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เห็นคุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนวางแผนที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีน้าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน โดยจัดให้มีกิจกรรมเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของผู้เรียน
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มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
น้าหนัก คะแนน
คะแนน ที่ได้
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๕
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒
๑.๙๑
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๑
๐.๙๒
๒.๓ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
๑
๐.๙๑
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๑
๐.๙๔
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
๕
๔.๖๘
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน

ระดับ
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
โรงเรียนได้จัดทาโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปพ. ๖
แบบบันทึกพฤติกรรม สมุด
จริยธรรม เอกสาร ปพ. ๕ แผนการเรียนการสอน บันทึกหลังการสอน กิจกรรมบูรณาการชีวิตกับ
เศรษฐกิจพอเพียง เอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้เรียน โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมมารยาทไทย โครงการ
สืบสานวัฒนธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ สมุดบั นทึกความดี แบบประเมินคุณลักษณะการเป็นลูกที่ดี
ระเบียนสะสม โครงการน้าใจเจ้าฟ้าสู่บ้านพักคนชราและผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
จริยธรรมนาชีวิต
๒. วิธีการพัฒนา
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มาโรงเรียนทันเวลา ปฏิบัติตาม
ระเบียบโรงเรียนโดยเฉพาะการเข้าแถวเคารพธงชาติและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
๒. นักเรียนทากิจกรรมต่างๆด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เช่น การสอบ การทาหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายนั กเรีย นทาการบ้ านทุกวิช าด้วยตนเอง ไม่ลอกการบ้านเพื่อน มีความตั้งใจจริงในการทางาน
ใฝ่ เรี ย นรู้ ทาการศึกษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง รู้จักเก็บทรัพย์สินอย่ างดีมีระเบียบ และไม่สูญหาย ส่ งเสริม
นักเรียนให้พูดแต่สิ่งที่เป็นความจริง ไม่ลักขโมยของผู้อื่น หากจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ ต่างๆ จะต้องขออนุญาต
จากเจ้าของ นักเรียนรู้จักยอมรับความผิดจากคาพูดของตน ยอมรับความผิดจากการกระทาผิดของตน
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมี และแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวที เช่น ไหว้คุณพ่อ
คุณแม่ ผู้ปกรองที่มารับมาส่งที่โรงเรียน ไหว้ผู้มีพระคุณ ช่วยทางานบ้าน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้มีพระคุณ ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของมาเซอร์
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ประพฤติตนอยู่ในโอวาทของมาเซอร์ ครู บุคลากร นักเรียน แสดงออกด้วยความรัก
และห่วงใยต่อมาเซอร์ ครู รวมทั้งช่วยเหลืองานต่าง ๆ รู้จักช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ชุมชน และ
สังคม รวมทั้งพัฒนาชุมชนและสังคมที่ตนเองอยู่
๔. จั ด กิ จ กรรมในโครงการน้ าใจเจ้ า ฟ้ า สู่ บ้ า นพั ก คนชราและผู้ ด้ อ ยโอกาสในชุ ม ชน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงการมีน้าใจ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน รู้จักช่วยเหลือเพื่อน รุ่นพี่ หรือรุ่นน้อง รู้จักการมีน้าใจเป็น
นักกีฬา
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น รู้จักแบ่งปันทรัพย์สินหรือสิ่งของให้แก่คนรอบ
ข้าง และผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบภัยพิบัติในโอกาสต่ าง ๆ มีความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
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ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมที่อยู่รอบข้างรู้จักการเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคมรอบข้าง รู้จักช่วยเหลือ
ผู้อื่น หรือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า มีความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคม
๕. สร้ างจิ ตส านึ กผ่ า นกิจ กรรมต่ างๆให้ นั กเรี ยนรู้ จัก ใช้ท รัพย์ สิ นสิ่ งของของโรงเรีย น
ของสาธารณะอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด รู้จักการเปิดและ ปิดน้า และไฟ วิธีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า ใช้ทรัพย์สิน สิ่งของตรงตามประโยชน์ใช้สอยเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด นักเรียนไม่
ขูดขีด เขียนโต๊ะ เก้าอี้ หรือตามกาแพงห้องเรียน รู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การ
ใช้สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ สาธารณูปโภคที่เป็นส่วนกลางของโรงเรียนอย่างทะนุถนอมรู้คุณค่า นักเรียนรู้จักวิธีการ
ดูแล รักษา อุปกรณ์ ทรัพย์สินต่าง ๆ ของตนเองและส่วนรวมเพื่อผู้อื่นสามารถใช้ได้อีกต่อไป ใช้สิ่งของต่างๆ
อย่างคุ้มค่าก่อนนาไปทิ้ง และมีการนาสิ่งของที่ถูกทิ้งแล้ วกลับมาใช้ใหม่โ ดยสร้างเป็นชิ้นงานและนาไปใช้
ประโยชน์ต่อไป รู้จักเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับการทาชิ้นงานการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้เพื่อการเรียนการสอนอย่างประหยัดและคุ้มค่าและวิธีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้
อย่างถูกต้อง
๖. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และ
ดารงไว้ซึ่งความเป็นไทย นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่ตนอาศัย
อยู่และของไทย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่และของไทย มีความเต็ม
ใจในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย เต็มใจและตั้งใจจริงใน
การเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเป็นประจาอย่างน้อย ๑ ประเภท ทาผลงานหรือชิ้นงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย รู้จักคัดเลือกภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
๗. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการช่วยเหลือเพื่อนและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม เข้าในการ
เรียนการสอนทุกกกลุ่มสาระ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น มีความจริงใจต่อผู้อื่น เช่นพูดถึงเพื่อนใน
แง่ดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ไม่ก้าวร้าวแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี มีความรักและให้
กาลังใจผู้อื่น มีความเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อช่วยผู้อื่น ปฏิบัติสิ่งดีงาม และถูกต้องด้วยความเต็มใจ โดยที่
เพื่อนยอมรับในการปฏิบัตินั้น มีจรรยา มารยาท เช่นพูดจาสุภาพ ไพเราะ ถูกต้องตามกาลเทศะ ค้อมศีรษะ
เมื่อผ่านผู้ใหญ่ แสดงความเคารพอย่างถูกต้องตามหลักมารยาทไทยเมื่อพบผู้ใหญ่ วางรองเท้าไม่เสียงดัง และ
คุกเข่าเมื่อพบครู มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น นักเรียนมีการสร้างสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง
๘. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฟื้นฟูจิตใจ สั่งสอนให้นักเรียนให้เกียรติผู้อื่นเคารพศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ทาในสิ่งที่ถูกต้อง รู้จักใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักและเคารพ รักและให้เกียรติผู้อื่นทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา ปฏิบัติตนถูกต้อง
ตามระเบียบของโรงเรียน ของสังคม
๙. ในส่วนของงานอภิบาล และงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน มีการจัดกิจกรรมให้
นักเรีย น สามารถอธิบายและปฏิบั ติตนตามหลั กธรรมคาสอนเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือได้ รวมทั้ง
อธิบายหลักสัจธรรมตามแนวความคิด(ความรัก ความจริง สันติภาพ อิสรภาพ)ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ
ชาร์ตร ได้
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๑๐. โรงเรียนจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนเพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ และข้อตกลงต่างๆของโรงเรียน ปฏิบัติตาม กฎระเบียบของสังคม/กฎหมาย มีกริยา
มารยาทสุภาพ ปฏิบัติตนถูกต้องตามกาลเทศะ มีความเป็นสุภาพบุรุษและ เป็นกุลสตรี มีบุคลิกภาพ แสดงออก
อย่างเหมาะสม เป็นที่ยอมรับของสังคม
๓. ผลการพัฒนา
นักเรียนตั้งใจเรียน รู้และปฏิบัติตนตามบทบาท หน้าที่ และสานึกตนต่อครอบครัว เพื่อน
โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ขัดต่อคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียน ส่งงานและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ทันตามกาหนด สนใจที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ และรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย นักเรียนมีจรรยา มารยาท แสดงความเคารพอย่างถูกต้อง
เมื่อเดินผ่านครูและผู้ใหญ่ ไม่พูดคุยกันเสียงดังในขณะรับประทานอาหารรวมถึงไม่ใช้ช้อนของตนเองตักอาหาร
ของผู้อื่น และไม่เคี้ยวอาหารเสียงดังในขณะรับประทานอาหาร แต่งกายสะอาดเรียบร้อยและถูกต้องตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนและกฎระเบียบของสังคม นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ นัก
เรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ สามารถดาเนินชีวิตและอธิบายให้ผู้อื่นรับรู้หลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ รู้จักนาหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือมาใช้เป็นแนว และแก้ไขปัญหาชีวิต จาก
แนวปฏิบั ติในกิจ กรรมต่างๆ พบว่า ผู้ เรี ย น มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตากรุณา
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวมประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่าภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดารงไว้ซึ่งความเป็นไทยมีจิตใจงดงาม สุภาพเรียบร้อย
อ่อนโยนและเป็นที่รักของผู้อื่น เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ทาในสิ่งที่ถูกต้อง รู้และเข้าใจสัจธรรมอัน
สูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนปฏิบัติตามหลักคาสอนของนักบุญเปาโล มีจรรยามารยาท
เป็นสุภาพชน เป็นที่ยอมรับของสังคม อุทิศตนเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นตามวัย และความสามารถ ศรัทธาในศาสนา
เกื้อกูลในงานอภิบาล ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ให้นักเรียนรู้จักรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประชาธิปไตย เห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทย โดยเน้นให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริง และจัดหาผู้มีความสามารถภูมิปัญญาไทย มาฝึกทักษะให้กับผู้เรียน
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มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง
น้าหนัก คะแนน
ระดับ
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน ที่ได้
คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
๕
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่ง
๒
๑.๗๔
ดีมาก
เรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
๑
๐.๘๙
ดีมาก
ความรู้เพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
๑
๐.๘๙
ดีมาก
ระหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
๑
๐.๘๘
ดีมาก
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
๕
๔.๔๐
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
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันอย่างหลากหลาย ทั้งโครงการของฝ่ายวิชาการและโครงการของฝ่ายกิจการนักเรียน
ล้วนเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีส่วนปฏิบัติกิจกรรม และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของกลุ่ม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
อีกทั้งยังจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันทั้ง ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๙๔-

๓. ผลการพัฒนา
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัว ผู้เรี ยนได้เรี ยนรู้ ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้ อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษาและสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนวางแผนวางให้มีการบูรณาการการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการเรียนให้
มากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนผ่านเทคโนโลยี ทางโรงเรียนควรจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีให้นักเรียนได้ใช้
อย่างทั่วถึงและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัดการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้แลกเปลี่ยน และรู้จัดใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ น าเสนอผลงานผ่ านเทคโนโลยี พัฒ นาทักษะการใช้เทคโนโลยี และ ศึกษาหาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๙๕-

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมสมเหตุ
น้าหนัก คะแนน
ระดับ
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน ที่ได้
คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
๕
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมสมเหตุ
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารด้วยการพูดหรือ
๒
๑.๘๑
ดีเยี่ยม
เขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นาเสนิวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๑
๐.๙๓
ดีเยี่ยม
๔.๓ กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
๑
๐.๙๑
ดีเยี่ยม
ประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ
๑
๐.๙๔
ดีเยี่ยม
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
๕
๔.๕๙
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. วิธีการพัฒนา
๑. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปี ทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านการคิดให้มากยิ่งขึ้น คือ
ให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการค้นคว้า สรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตน คิดเป็น ทาเป็น
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๙๖-

แก้ปัญหาเป็นโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การทาโครงงาน การสืบหาข้อมูลจากห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ การฝึกฝนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น
๒. การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด โรงเรียน
มีน ากระบวนการเรี ย นรู้ แ ละเทคนิ คต่าง ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เป็นต้น ซึ่งในแต่ละกระบวนการจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริง เช่น การทาโครงงาน การรายงาน และบรรยายหน้าชั้นเรียน
๓. การจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ได้สนับสนุนการ
ดาเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติจริง เช่น สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนแปลงเกษตรสาธิต สวนสมุนไพร ห้องศาสนา ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสื่อการสอน ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องดุริยางค์ รวมทั้งบอร์ดความรู้
ต่าง ๆ เครื่องซักสมองที่ตั้งบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน ล้ว นกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็นแก่นักเรียน
เป็นการจุดประกายความคิดขั้นพื้นฐานอันจะนาไปสู่การพัฒนาการคิดขึ้นสูงต่อไป
๔. การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
โดยดาเนินการให้ครูประจาชั้นประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่
เป็นมาตรฐานครบ ๕ ด้าน คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่ อความ ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ๒๕๕๑ โดยดาเนินการให้ครูประจาวิชาปะเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
๖.
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล อย่างหลากหลาย
๗. การจัดทาสมุดบันทึกของฉัน (My Diary) เป็นรายบุคคลทุกระดับชั้น โดยในสมุด
บันทึกจะระบุความดีที่ฉันทาวันนี้ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน และค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยมีหัวข้อ
ดังนี้
- ความรู้ที่ฉันได้
- ฉันมีความรู้สึก/คิดเห็นอย่างไรจากความรู้ที่ได้
- ฉันนาความรู้ทีได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร
- ฉันสงสัยอะไรจากเรื่องนี้
- ฉันอยากเสนอว่า
การเขียนบันทึกทาให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู สื่อสารโดยการเขียน
ตามความคิดของตน น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้ว ยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง กาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ และตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๘.
กลุ่มสาระศิลปะ ดาเนินการส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทางด้านศิลปะ และดนตรี
อย่างต่อเนื่องทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภูมิใจ

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๙๗-

๓. ผลการพัฒนา
ผู้เรี ยนมีความคิดริเริ่ ม และสร้างสรรค์ผ ลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มองโลกในแง่ดี
มีจินตนาการ มีวิสัยทัศน์ในการทางาน สามารถนามาประยุกต์ใช้ และรู้จักปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
มีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถคิดนอกกรอบได้อย่างมีอิสระ แ ละสร้างสรรค์ ผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ ๔ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนวางแผนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นัก เรียนสามารถวิเคราะห์และสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตน เพื่อให้ ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมในด้านการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ

น้าหนัก คะแนน
คะแนน ที่ได้
๕
๑
๑
๒
๑
๕

๐.๘๐
๑.๐๐
๑.๖๐
๐.๖๐
๐.๘๐

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีมาก

๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
โรงเรี ย นได้ จั ด กิจ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้แ ละทั กษะที่ จ าเป็ น ตามหลั ก สู ต ร แบบสรุ ป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการวัด-ประเมินผล
- กิจกรรมการสอบวัดและ ประเมินผลระดับโรงเรียน
- กิจกรรมสอบประเมินทักษะการอ่านของผู้เรียน ป.๓,ป.๖ และ ม.๓
- กิจกรรมสอบวัดความรู้พื้นฐาน ป.๓, ป.๖ และ ม.๓
๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการเรียนและพัฒนาความรู้และทักษะในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระทั้ง
ในและนอกโรงเรีย นการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ พัฒนาทักษะทั้งความรู้ด้านวิชาการ
ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน การทดสอบระดับชาติ (O-NET),(NT), (LAS) เพื่อเป็นการประเมิน
สมรรถภาพ รวมทั้งพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด อีกทั้งจัด

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๙๘-

กิจ กรรมที่ส่ งเสริมผู้เรีย น เช่นการประกวดแข่งขันต่างๆ ทั้งระดับ ตาบล อาเภอ เขตพื้นที่ และประเทศ
เป็นต้น วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน
๑. ส่งเสริมให้ครูมีการสร้างและพัฒนากิจกรรม โดยใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
๒. จัดทาโครงการวัด ประเมินผลกิจกรรมการทดสอบระดับชาติ (O-NET),(NT), (LAS) ในระดับชั้น
ป .๓ ป .๖ ม.๓
๓. ทาการสารวจนักเรียนแบบสุ่มในระดับชั้น ป ๑ - ม.๓
๔. ส่งเสริมให้มีการนาสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแผนสาระทั้ง ๘
สาระมีการสารวจความเชี่ยวชาญในกลุ่มครู นักเรียน เพื่อเสริมทักษะและศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับชั้น
๕. มีการสัมภาษณ์บุคลากรครูทั้งฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๖. มีการส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเท่าทันโลก
และเตรียมความพร้อมด้านอาเซียน
๓. ผลการพัฒนา
จากแนวทางการจั ดกิจ กรรมและการส่ ง เสริม ให้ ผู้ เ รียนมี ความรู้และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร พบว่า ผู้เรียนมีผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
- รายวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๔๙.๓๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ
๔๒.๖๔
- รายวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๔๓.๔๗ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ
๓๒.๔๐
- รายวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๔๒.๕๙ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ
๓๗.๖๓
- รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๔๙.๑๘ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๔๖.๒๕
- รายวิชาภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๔๐.๓๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ร้อยละ ๓๐.๖๒
สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๘ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๑ ผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ ๕ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มาก
ขึ้น มีการจัดกิจรรมเสริมด้านวิชาการทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งทบทวนความรู้ย้อนกลับหรือการเสริม
การความรู้วิชาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดับชาติต่างๆ เพื่อยกระดับผลสั มฤทธิ์ด้านการเรียน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขีย นให้ อยู่ ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม และในปีการศึกษาต่อไปเพิ่มเติมกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๙๙-

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต
น้าหนัก คะแนน
ระดับ
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน ที่ได้
คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
๕
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการสาเร็จ
๒
๑.๘๔
ดีมาก
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
๑
๐.๙๐
ดีเยี่ยม
ตนเอง
๖.๓ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๑
๐.๙๐
ดีเยี่ยม
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
๑
๐.๙๒
ดีเยี่ยม
สนใจ
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
๕
๑.๘๔
ดีเยี่ยม
๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
โรงเรียนเห็นความสาคัญและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยมีก ารบันทึกการประชุมสภานักเรียน เอกสารการทา
โครงงานของผู้เรียน โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ แฟ้มสะสมผลงาน โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน สมุดบันทึกการเรียนแนะแนว

-

๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม/โครงการ ให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ต่ออาชีพสุจริต
- โครงการแนะแนว กิจกรรมสารสนเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทางาน อาชีพ จากครูแนะแนว
และโรงเรียนต่างๆที่เข้ามาแนะแนวการศึกษา การทางาน นักเรียนสามารถบอกอาชีพที่ตนเองสนใจ มีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถวางเป้าหมายการทางานในอนาคตได้
กิจกรรมการเรีย นรู้ทั้งในห้องเรียน เช่น การเรี ยนรู้ในวิชาต่างๆ โครงงาน ชมรม ชุมนุม
การเรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยน เช่น กิจกรรมกีฬา-กรีฑาสี กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน
กิจกรรมปลูกข้าวตามรอยพ่อสนองต่อเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม อย.น้อย โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบกลุ่ม ให้ผู้เรียนเลือก
และวางแผนการดาเนินงาน ตลอดจนดาเนินงาน ประเมินงาน และแก้ไขปรับปรุงงาน ทาให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ เกิดทักษะในการทางาน รักและภาคภูมิใจในผลงาน เรียนรู้ที่จะทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
๓. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้ มีทักษะการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ต่ออาชีพสุจริต มีทักษะในการทางานและทางานให้สาเร็จ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖ อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๐๐-

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนได้วางแผนให้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
น้าหนัก คะแนน
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน ที่ได้
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
๑๐
เกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
๑
๐.๙๑
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
๑
๐.๙๒
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
๒
๑.๘๕
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
๑
๐.๙๓
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
๑
๐.๙๒
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครูให้คาปรึกษาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียนทั้งด้าน
๑
๐.๙๐
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเอง
๑
๐.๙๒
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๑
๐.๙๒
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
๑
๐.๙๐
ความสามารถ
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๑๐
๙.๑๗

ระดับ
คุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
โรงเรียนเห็นความสาคัญของการพัฒนานักเรียนโดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากร โครงพัฒนา
ครูตามมาตรฐานวิชาชีพ และจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ จัดโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ปพ. ๘) แบบคัดกรอง
นักเรียน แบบบันทึกการให้คาปรึกษา โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ เอกสารวิจัยในชั้นเรียน โครงการ
ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน
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๒. วิธีการพัฒนา
ครูโ รงเรี ยนเจ้ าฟ้าอุบ ลรั ตน์มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้ เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกลุ่มสาระของตนเอง มีการวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล
การทาวิจัยในชั้นเรียน และนาข้อมูลของนักเรียนที่ได้วิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญาและสามารถ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดูและช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
สามารถผลิ ตและใช้สื่อการเรีย นการสอน สื่ อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนาบริบท ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ และประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและพัฒนาการของผู้เรียน ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
นักเรียนทางด้านการเรียนและทางด้านคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
ครูมีงานวิจัยในวิชาที่ตนรับผิดชอบและนาผลงานวิจัยมาปรับการเรียนการสอนเพื่ อพัฒนา
นักเรียนครูปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกาหนดของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและที่ทางโรงเรียนจัดให้อย่างสม่าเสมอ วางตน
เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา แก่ศิษย์ เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อนักเรียน เพื่อนร่วมงานและผู้ปกครองอย่างเสมอภาค มีเหตุมีผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการ
ทางาน รับผิดชอบการสอนอย่างเต็มความสามารถ และให้เวลากับงานสอนอย่างเต็มที่ตรงต่อเวลาในการเข้า
สอน และออกจากห้องเมื่อหมดเวลา จึงทาให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล และมีความสุขในการทางานร่วมกัน
๓. ผลการพัฒนา
จากการพัฒ นาบุ คลากรอย่างต่อเนื่อง ครู เป็นผู้ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ปฏิบั ติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ครูมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ที่ ดี กั บ ผู้ เ รี ย น
ผู้ปกครอง ชุมชน ครู มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน ครูมีการแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ อยู่เสมอ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ให้ครูได้รับการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง
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มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
น้าหนัก คะแนน
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน ที่ได้
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
๑๐
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และมีความคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนา
๑
๑.๐๐
ผู้เรียน
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
๒
๒.๐๐
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
๒
๒.๐๐
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
๒
๒.๐๐
กระจายอานาจ
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
๑
๑.๐๐
การศึกษา
๘.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
๒
๒.๐๐
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๑๐ ๑๐.๐๐

ระดับ
คุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
ผู้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล โดยจั ด ท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบัติ การประจาปี แฟ้มสะสมผลงาน โครงการต่าง ๆ/
กิจกรรม คาสั่งการปฏิบัติงาน บันทึกการประชุม รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
๒. วิธีการพัฒนา
สถานศึ ก ษามี ผู้ บ ริ ห ารเป็ น นั ก บวชหญิ ง ในคณะภคิ นี เ ซนต์ ป อล เดอ ชาร์ ต ร เป็ น ผู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ชะระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล โดยให้ความเมตตาธรรมแก่บุคคลรอบข้าง เป็นผ็นาในการสร้างความ
สามั ค คี เ พื่ อ ความเป็ น น้ าหนึ่ ง ใจเดี่ ย วกั น ภายในองค์ ก รมี ค วามมุ่ ง มั่ น และอุ ทิ ศ ตนให้ กั บ การท างาน มี
ความสามารถในการบริหารโรงเรียน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
วิสัยทัศน์และเป็นผู้นาทางวิชาการ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีนโยบายในการดาเนินงานให้
บุคลากรทุกฝ่ ายมีส่ วนร่ว มในการบริ หารงาน ร่ว มกันกาหนดนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษานอกจากนี้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการ
วางแผน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนา
บุคลากร อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ โดยมีจุดเน้นที่สาคัญคือการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
โดยสร้างความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติสู่การพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และบรรลุตามพันธกิจและเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงในการ
บริหารงานอย่างต่อเนื่อง
มีการกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ
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-๑๐๓-

๒
ครั้ง เพื่อหาแนวทางในการพัฒ นาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ มีการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน(หัวหน้าฝ่าย) ประชุมฝ่าย ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงานของแต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และประชุมประจาเดือน ซึ่งทาให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ผู้บริหารส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น มีจิตสาธารณะ โดยการจัดกิจกรรมต่า งๆ
เช่น กิจ กรรมน้ าใจเจ้ าฟ้าฯ สู่คนชราโรคเรื้อนบ้านไตรสภาวคาม กิจกรรมเลี้ ยงน้อง ฯลฯ อันเป็นคุณ
ลักษณะเฉพาะของนักเรีย นในเครื อคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ตามจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนานักเรีย นเกี่ยวกับการมีความเป็นผู้นา
ผู้ตามที่ดี และสามารถทางานเป็นทีมอย่างมีระบบ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและนอก
โรงเรียน ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน
๓. ผลการพัฒนา
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และมีความคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ ผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานที่ ๘ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาบรรลุ เ ป้ า หมายตามที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก าร
ผู้บริหารเป็นผู้นาและกระตุ้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย ร่วมรับผิดชอบดาเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ อีกทั้งมีการนิเทศ ติดตาม กากับ ประเมินผลการดาเนินงาน และสร้างขวัญกาลังใจใน
การทางาน
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-๑๐๔-

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
น้าหนัก คะแนน
ระดับ
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน ที่ได้
คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
๕
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๒
๒.๐๐
ดีเยี่ยม
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
๑
๑.๐๐
ดีเยี่ยม
ดาเนินของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
๒
๒.๐๐
ดีเยี่ยม
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
๕
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
ตราสารโรงเรียน / ปฏิทินปฏิบัติงาน / โครงการต่างๆของโรงเรียน / รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน / รายงานประเมินตนเองประจาปี / แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา /
แผนปฏิบัติการประจาปี / บันทึกรายงานการประชุม / คาสั่งแต่งตั้งการดาเนินงาน /
๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ได้ดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ดังนี้
๑. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่าง
ๆ และตัวแทนชุมชน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง รวม ๔ ครั้งต่อปีการศึกษา โดยมีเนื้อหาประชุม ดังนี้
- กาหนดนโยบายที่สนองตอบการศึกษาคาทอลิก ตามปรัชญา และเจตนารมณ์ในการก่อตั้งโรงเรียนในคณะ
ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
- ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน พร้อมให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน
- ให้คาแนะนาการบริหารและการจัดการโรงเรียน ด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร
ด้านกิจการนักเรียน และด้านมาตรฐานคุณภาพ
- กากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
- ให้ความเห็นชอบรายงานประจาปี งบการเงินประจาปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดาเนินการให้
มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของโรงเรียน
- ให้ ความเห็ นชอบในการขอเปลี่ ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนอย่าง
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
๒. ดาเนินการประชุมผู้ปกครองประจาปีการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อชี้แจงนโยบายของ
โรงเรียน และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น กาหนดนโยบายของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ
๓. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ และกิจกรรมที่ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่ วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๐๕-

-

โครงการรักสุขภาพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชมรมนวดแผนไทย
งานส่งเสริมสวัสดิภาพ
กิจกรรมวันวิชาการ

๓. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินงาน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา แ ละผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๙
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ด้านภาษาไทยเพิ่มขึ้น และเข้าใจและเตรียมความพร้อมสู่การ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของโรงเรียนและชุมชน

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๐๖-

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน
น้าหนัก คะแนน
ระดับ
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน ที่ได้
คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และ
๑๐
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (๑๐ คะแนน)
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
๒
๒.๐๐
ดีเยี่ยม
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
๒
๒.๐๐
ดีเยี่ยม
ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
๑
๑.๐๐
ดีเยี่ยม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจน
๑
๑.๐๐
ดีเยี่ยม
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการ
๒
๒.๐๐
ดีเยี่ยม
เรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
๒
๒.๐๐
ดีเยี่ยม
ผู้เรียนทุกคน
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๑๐ ๑๐.๐๐
ดีเยี่ยม
๑. ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
- หลักสูตรแกนกลางของสถานศึกษา
- หลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
- แผนการเรียน /โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน
- รายงานการประเมินการใช้หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- รายงานการประชุม
- แบบประเมินความพึงพอใจการใช้หลักสูตร
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( แนะแนว-บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ชมรม/ชุมนุม )
๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียนที่ครอบคลุมตามที่หลักสูตรกาหนด จัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาให้ส อดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้ เรียน ผู้ ปกครอง ชุมชนและสังคมตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีการเสริมในเรื่องคริสต์ศาสนา ภาษาจีน
ทักษะการใช้ภาษาไทย ทักษะการคิดวิเคราะห์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเกษตรพื้นฐาน และการงาน
พื้นฐานอาชีพในด้านต่างๆ
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ประชุมร่ว มกันเพื่อพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น และนาเสนอให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณา

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๐๗-

อนุมัติและรายงานในการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานของโรงเรียน โดยได้พัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่น
ดังนี้
- จัดทาสาระท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับ ๘ กลุ่มสาระ และจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยให้มีความ
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แต่ละรายวิชา จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
- บริหารจัดการและดาเนินการตามแผน
- ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและรายงานผลให้ทุกฝ่ายรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาต่อไป
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรม แนะแนว กิจกรรมส่งเสริมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชมรมตามความสนใจ กิจกรรมชุมนุมสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชน
ชาติพันธุ์
- จัดอบรม สัมมนาในพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้มีความรู้เกี่ยวกับหลั กสูตร การจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลตามสภาพจริงและการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
และต่อเนื่อง ตามบริบทของโรงเรียน
- จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การทัศนศึกษา วันวิชาการ โครงงาน กิจกรรมเข้า
ค่ายพักแรม กีฬาสี
- ผู้บริหารมีการติดตามงานในทุกฝ่ายจากการประชุมและมีการติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
ครู โดยมีการสังเกตการณ์เรียนการสอนของนักเรียนในทุกชั้น ทุกระดับ โดยการเดินนิเทศงานทุกวันหรือตาม
ตารางการนิเทศ หรือตามโอกาสโดยไม่มีการกาหนดเวลา
- การจัดการนิเทศการสอนของครู แบ่งเป็น ๒ ประเภท
- นิเทศเพื่อการพัฒนา โดยคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันเป็นผู้ร่วมนิเทศ
- นิเทศเพื่อการประเมิน โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและคณะกรรมการต่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
- การจัดกิจกรรมแนะแนว บริการสารสนเทศด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว สังคม การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนพิเศษ (เรียนร่วม) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การคัดกรอง การเยี่ยมบ้าน การให้
คาปรึกษา(จิตปรึกษา) การส่งต่อข้อมูล การติดตามพฤติกรรม การปรับพฤติกรรม การยกย่องเชิดชู ให้กาลังใจ
การชี้แนะ การรายงาน ประเมินผล
- จัดกิจกรรมการส่งเสริม/ป้องกัน/พัฒนา ตามสถานการณ์ปัญหาทางสังคม เช่น ยาเสพติด เอดส์
หรือ อื่นๆฯลฯ
๓. ผลการพัฒนา
มีหลักสูตรที่บูรณาการเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติและระดับท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและนาผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม จัดแผนการเรียนที่เหมาะสมและตอบสนอง
ความถนัด ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ส่งเสริมและ
ตอบสนองความถนัดและความสนใจของผู้เรียนครบตามหลักสูตร มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ เช่น ให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกทาและแก้ปัญหา จนสามารถสร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง มีแผนการนิเทศติดตาม ประเมินผลที่ชัดเจนมีการนิเทศติดตาม ประเมินผลตามแผนงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีเครื่องมือการนิเทศที่ครอบคลุมตามกระบวนการเรียนการสอน มีการนาผลการนิเทศมาปรับปรุง
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๐๘-

และพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น จัดระบบในการจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น
ประวัติส่วนตัว ประวัติสุขภาพ พฤติกรรม และผลการเรียนเป็นต้น มีการติดตามและพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
พัฒนาการตามวัยอย่างเป็นระบบ มีการส่งต่อข้อมูลและรายงานผลการพัฒนาการของผู้เรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๐ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ส่งเสริมบุคลากรครูในโรงเรียนเข้าร่วมอบรมการประเมินติดตามการใช้หลักสูตรและพัฒนา
เป็นงานวิจัยของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เชิงเครือข่ายการพัฒนา
การศึกษามากขึ้น
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา เต็มศักยภาพ
น้าหนัก คะแนน
ระดับ
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน ที่ได้
คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
๑๐
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา เต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
๔
มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
๔.๐๐
ดีเยี่ยม
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
๓
๓.๐๐
ดีเยี่ยม
ของผู้เรียน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน
๓
๓.๐๐
ดีเยี่ยม
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๑๐ ๑๐.๐๐
ดีเยี่ยม
๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยจั ดทา
แผนงานทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน โครงการตามงานสร้างบรรยากาศและอนุรักษ์แวดล้อม แบบบันทึก
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสรเทศห้องสมุด บันทึกการใช้ห้องประกอบ
๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ ม
ศักยภาพ มีบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน มีอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่เอื้อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้
และค้นคว้าอย่างจริงจัง ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและให้ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น โดยให้บริการและได้ดาเนินการต่างๆดังนี้
๑. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เพียงพอสาหรับนักเรียน มีการ
ดาเนินการจัดเก็บและบริการสื่อเทคโนโลยีในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการสื่อต่าง ๆ แก่คณะครูและ
นักเรียนในโรงเรียน มีการผลิตสื่อ / สิ่งพิมพ์ การให้บริการยืม – คืนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
เพื่อควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๐๙-

๒. โรงเรียนมีการจัดการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน การดาเนินการ
ใช้อาคารสถานที่ให้ เป็น ระบบเกิด ประโยชน์สู งสุ ด มีการวางแผนการจัดห้ องเรียน ห้องประกอบการเรียน
การสอน ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน มีการวางระบบการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆ มีสวนหย่อม
พื้นที่สีเขียว และสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอและสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้
โรงเรียนมีแผนการในการบารุงรักษาสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว ดาเนินการป้องกัน
การชารุด การซ่อมบารุงอาคารสถานที่ และพัฒนาพัสดุ - ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนเวลาอัน
ควร มีการวางแผนบารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่ อเอื้อประโยชน์และสร้างบรรยากาศต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้อาคารสถานที่ของ
โรงเรียน เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย มีบรรยากาศเหมาะสมในเรียนรู้ อีกทั้งป้องกันมิให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์
และแพร่กระจายของเชื้อโรค
๓. โรงเรียนมีการจัดเก็บ และลงทะเบียนเพื่ออานวยความสะดวกและเอื้อประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนมีการจัดและใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและและนอกสถานที่
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยการจัดสภาพบรรยากาศบริเวณต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู้โดยจัดเป็นสถานที่ เปิด
โอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนรู้และศึกษาได้ตลอดเวลา
โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้
- กิจกรรมตามฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
- 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 การใช้อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนอย่าง
มีระบบ และ การส่งเสริ มเพิ่มเติมภายในกิจกรรมรองรับตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อจะมีการจัดห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรี ยนรู้ด้วยตนเอง โดยการจัดทาห้องปฏิบัติการเรียนรู้
เพิ่มเติมและจัดครูในการรับผิดชอบงานดังกล่าว และ / หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากการร่วมกิจกรรม

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๑๐-

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
น้าหนัก คะแนน
ระดับ
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน ที่ได้
คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
๕
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑
๑.๐๐
ดีเยี่ยม
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
๑
สถานศึกษา
๑.๐๐
ดีเยี่ยม
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
๑
๑.๐๐
ดีเยี่ยม
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
๐.๕
๐.๔๐
ดีมาก
การศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
๐.๕
๐.๔๐
ดีมาก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๑
๑.๐๐
ดีเยี่ยม
สถานศึกษา
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
๕
๔.๘๐
ดีเยี่ยม
๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยจัดทา
เอกสาร ดังนี้
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๒. แผนปฏิบัติงานประจาปี
๓. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๔. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๕. คู่มือมาตรฐานการศึกษา
๖. คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารฝ่าย , บันทึกการประชุม
๗. คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามฝ่ายต่าง ๆ
๘. แผนพัฒนาโรงเรียนและแผนพัฒนาตามฝ่ายต่าง ๆ
๙. แผนดาเนินงานของฝ่ายบริหารจัดการและฝ่ายต่าง ๆ
๑๐. รายงานการประชุมครู
๑๑. บันทึกการประชุมฝ่ายบริหารของสถานศึกษา
๑๒. สารสนเทศของโรงเรียน
๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนได้มีการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ตาม
การดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อที่ ๑๔ ทีระบุว่า “กาหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการ
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๑๑-

ประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โรงเรียนมี โครงสร้าง
ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐานประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห าร ผู้ แ ทนครู ผู้ แ ทนคณะกรรมการการศึ ก ษาภาครั ฐ ผู้ แ ทนผู้ ป กครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนชุมชน มีระบบโครงสร้างการบริหารงาน ๖ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายทรัพยากร และฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ การบริหารงานมี
ความคล่องตัวสูงและยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ มีการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยบุคลากรในสายงานร่วมกันวางแผนงาน มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน โรงการที่ได้
กาหนดไว้ในปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ โรงเรียนได้ดาเนินการวางแผนและจัดทาแผนปฏิบัติการ มีผู้รับผิดชอบตาม
สายงานที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน จากโครงสร้างการบริหารงาน ส่งผลให้การทางานของบุคลากรส่วนใหญ่ใช้
หลักประชาธิปไตย ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นที่ แตกต่าง รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทาให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสทางานอย่างเต็มศักยภาพพร้อม
ทั้งประมวลผลงานร่วมกัน และจัดทารายงานเสนอผู้บริหารรับทราบ มีการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินไป
เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมายของแผนพั ฒ นา และจั ด ท ารายงานประจ าปี เ พื่ อ รายงานความก้ า วหน้ า ของ
สถานศึกษา มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งานจัดให้มีครูรับผิดชอบ
ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบง่ายต่อการค้นหา มีเครือข่าย (Website ) ของโรงเรียนและประชาสัมพันธ์
ให้กับบุคลากร นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนรับทราบข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน นอกจากนี้
แล้วโรงเรียนได้จัดทาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเป็นประจา
๓. ผลการพัฒนา
มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวน
PDCA ทาให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพ ทุกคนร่วมกันรักษาและ
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งาน มีการจั ดองค์กรโรงสร้ างและระบบการบริห ารงานที่มีความคล่ องตัว สู ง และปรับเปลี่ ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ มีร ะบบประกันคุณภาพภายนอกในที่ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒ นา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระบบบริหารและพัฒนา
ผู้เรียน ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๒ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔.แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมผู้ตรวจประเมินตนเอง ตามรูปแบบของ
คณะภคินีเซนต์ป อล เดอ ชาร์ ตร ต่อเนื่องและหมุนเวียนทุกคน และสามารถสะท้อนไปยังรูปแบบการ
บริหารงาน และการพัฒนานักเรียนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานต่อไป

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๑๒-

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียน
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
น้าหนัก คะแนน
ระดับ
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน ที่ได้
คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
๑๐
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
๕
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
๕
๔.๐๐
ดีมาก
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๑๐
๙.๐๐
ดีเยี่ยม
๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยจัดโครงการ/กิจกรรม
ดังนี้
๑. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อการสอน
- กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน(สารวจ,ทะเบียน)
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดทาสื่อ
๒. โครงการพัฒนาห้องสมุด
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
- กิจกรรมมุมหนังสือในชั้นเรียน
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารานุกรม
- กิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้าความรู้รอบตัว
- กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน
๓. สมุดสถิติการใช้ห้องประกอบต่าง ๆ
๔. ทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
๕. ทะเบียนแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน
๖. โครงการทัศนศึกษา
๒. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการกาหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และเชิญชวนหน่วยงาน ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มากขึ้น โดยโรงเรียนมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการใช้แหล่ง
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๑๓-

เรียนรู้ภายในโรงเรียนที่หลากหลายโดยมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่น เช่น สวนสมุนไพร แปลงเกษตรสาธิต แหล่งการเรียนรู้บ้านจอมคีรี นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนแล้ว ยังสนับสนุนให้แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่น
การอบรมความปลอดภัยวินัยจราจร การซ้อมหนีอัคคีภัย แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดใจ(ดงเทวี) เป็น
ต้น อีกทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยเริ่มจาก
๑. ส่งเสริมให้ครูมีการสร้างและพัฒนากิจกรรม โดยใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
๒. จัดทาทะเบียนรายชื่อแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน เช่น การจัดทัศนศึ กษาวัดสาคัญๆ ในเขตใกล้โรงเรียน พระสถูปสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชตาบลเมืองงาย ถ้าเชียงดาว ถ้าผาปล่อง สวนประกาศิต และน้าตกศรีสังวาลย์
เป็นต้น
๔. ส่งเสริมให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนตามแผนสาระท้องถิ่น มีการสารวจความเชี่ยวชาญในกลุ่มผู้ปกครอง และเชิญมาเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ เสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น
๓. ผลการพัฒนา.
สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
รวมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิ ปัญญาในท้องถิ่น โดยโรงเรียนได้มีแหล่งการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้เพิ่ม นอกจากนี้ชุมชนยัง
เข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนมากขึ้น เป็นการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่ง เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นผลดีต่อผู้เรียน ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๓ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนมีการเชิญชวนหน่วยงาน ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มากขึ้น

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๑๔-

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
น้าหนัก คะแนน
ระดับ
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน ที่ได้
คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
๕
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
๓
๓.๐๐
ดีเยี่ยม
วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์
๒
๒.๐๐
ดีเยี่ยม
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
๕
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
๑.ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมีการพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
โดยจัดทา
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. แผนปฏิบัติงานประจาปี
๓. แผนงาน โครงการ กิจกรรม
๔. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
๕. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
๖. รายงานประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๗. โล่ รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร
๘. รายงานประจาปี/รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
๙. รายงานสารสนเทศ/วารสาร จุลสาร
๒. วิธีการพัฒนา
เพื่อให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนในเรื่อง “ วินัยเด่น เก่งการงาน บูรณาการชีวิตด้วยรัก
และรับใช้ ในวิถีที่พอเพียง โดยมีคาอธิบายมาตรฐานอัตลักษณ์ ดังนี้
“ วินัยเด่น เก่งการงาน บูรณาการชีวิตด้วยรักและรับใช้ ในวิถีที่พอเพียง ” หมายถึง
นักเรียนทุกคนที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์จะต้องเป็นผู้รู้จักประพฤติ ปฏิบัติตน ให้เป็นผู้มี
ระเบียบวินัยในการดาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ ด้วยการพัฒนาทักษะและศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอย่าง
สม่าเสมอ สามารถก้าวหน้าในชีวิตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในบุคลิกภาพ และพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
กาลเทศะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ มอบหมายได้อย่างดี และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้ างสรรค์
เพียรพยายาม อดทน ขยันขันแข็งรักความก้าวหน้า จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมกับสามารถถ่ายทอด
วิธีการทางานให้กับผู้อื่นได้อย่าง มีคุณภาพ เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน
ยอมรั บ ความแตกต่า ง ไม่ แบ่ งแยก พร้ อ มที่จ ะให้ โ อกาสและใส่ ใจผู้ อื่ น เป็น ผู้ มี จิต สาธารณะ ให้ ความ
ช่วยเหลือทุกคนและทุกเมื่อ รู้จักเป็นผู้ให้และบริการด้วยใจยินดี เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นด้วยความเข้าใจ เป็นผู้รู้
จักประมาณตน มีความสมถะ พึ่งพาตนเอง ประหยัด อดออม ยอมรับฟังผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ใช้ทรัพยากร
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๑๕-

ที่มอี ยู่อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รักและภาคภูมิใจในกลุ่มชาติพันธุ์ของตนด้วยจิตสานึกถึงภูมิหลัง
อย่างกตัญญู ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการ ดังนี้
วินัยเด่น
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน
- กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย
- กิจกรรมรักษาระเบียบวินัย
- กิจกรรมประกาศเกียรติคุณ
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
- กิจกรรมจริยธรรมนาชีวิต
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
- กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน
เก่งการงาน
โครงการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น
- กิจกรรมชมรมตามความถนัดและความสนใจ
- กิจกรรมบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระ
- กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
รักและรับใช้
โครงการงานสัมพันธ์
- กิจกรรมน้าใจเจ้าฟ้าสู่บ้านไตรสภาวคาม
- กิจกรรมน้าใจเจ้าฟ้าสู่บ้านวัยทองนิเวศน์
- กิจกรรมน้าใจเจ้าฟ้าสู่น้องบ้านมิตราทร
- กิจกรรมเยี่ยมผู้ตกอยู่ในภาวะยากลาบากทุกประเภท
ความพอเพียง
โครงการงานใช้อาคารสถานที่
โครงการงานสร้างอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรธรรมชาติ
โครงการงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๓. ผลการพัฒนา
โรงเรี ย นมีการจั ดโครงการ กิจกรรมที่ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนบรรลุ ตามเป้าหมาย วิสั ยทัศ น์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาอย่างหลากหลาย และผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกโครงการ ผลการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๔ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยด้วยตนเอง โดยการตระหนักถึงคุณค่า ความสาคัญ
ของการเป็นผู้มีวินัยให้มากยิ่งขึ้น
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๑๖-

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
น้าหนัก คะแนน
ระดับ
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
คะแนน ที่ได้
คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
๕
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนว
๓
๓.๐๐
ดีเยี่ยม
ทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
๒
๒.๐๐
ดีเยี่ยม
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
๕
๕.๐๐
ดีเยี่ยม
๑. ร่องรอย หลักฐาน เอกสาร จากการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีครบทุกฝ่าย โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรธรรมชาติ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
รายงานการประชุม โล่ รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตรที่โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
รายงานประจาปี รายงานสารสนเทศ จุลสาร อ.ร.สัมพันธ์
๒. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยนเจ้ าฟ้าอุบ ลรัตน์ได้จัดกิจกรรมให้ ผู้เรียนโดยจัดทาโครงการ/ กิจ กรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น คือ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรธรรมชาติ และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ
๓. ผลการพัฒนา
จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสม่าเสมอ นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองและแสดงออกเชิงสร้างสรรค์อย่างมีความสุข มีความ
กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานที่ได้รับผิดชอบ อยู่ในเกณฑ์ดีมากซึ่งผลการดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกกิจกรรม ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๕ อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมพิเศษ ให้มากขึ้น

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๑๗-

๓. สรปุผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๓.๑.๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ปฐมวัย

น้าหนัก คะแนน
คะแนน ที่ได้

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
๑.๑ มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

๕.๐๐
๑.๐๐
๑.๕๐
๑.๕๐
๑.๐๐

รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ คนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

๕.๐๐
๕.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๒.๐๐

รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

๕.๐๐
๕.๐๐
๒.๐๐

๓.๒ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

๑.๐๐

๓.๓ เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ

๑.๐๐
๑.๐๐

รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

๕.๐๐
๕.๐๐
๑.๐๐

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ

๑.๐๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๕.๐๐

เทียบ
แปล
ระดับ คุณภาพ
คุณภาพ

๐.๙๗
๑.๔๗
๑.๓๗
๐.๙๗
๔.๗๘

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๐.๙๖
๐.๙๖
๐.๙๐
๑.๙๙
๔.๘๑

๔.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดียี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.๕๖

๔.๐๐

ดีมาก

๐.๘๕
๐.๙๐
๐.๙๙
๔.๓๐

๔.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๐.๙๘

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๐.๙๘

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๐.๙๙
๐.๙๒
๐.๙๘
๔.๘๕

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

-๑๑๘-

๓.๑.๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ ๒๐.๐๐
เกิดประสิทธิผล
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์

๒.๐๐

๑.๙๓

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๒ ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก

๒.๐๐

๑.๘๔

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๑.๗๙

๔.๐๐

ดีมาก

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาของเด็ก

๒.๐๐

๑.๗๓

๔.๐๐

ดีมาก

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง

๒.๐๐

๑.๗๖

๔.๐๐

ดีมาก

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์

๒.๐๐

๑.๗๓

๔.๐๐

ดีมาก

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

๒.๐๐

๑.๘๔

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง

๒.๐๐

๑.๗๙

๔.๐๐

ดีมาก

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

๒.๐๐

๑.๗๗

๔.๐๐

ดีมาก

๕.๑๐ ครูจัดสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
๒.๐๐ ๑.๘๙
เด็ก
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๒๐.๐๐ ๑๘.๐๗

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล

๒๐.๐๐

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

๓.๐๐

๓.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และมีความคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

๓.๐๐

๓.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

๓.๐๐

๓.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

๓.๐๐

๓.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๑๙-

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ
๖.๖ ผูบ้ ริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

๓.๐๐
๓.๐๐

๓.๐๐
๓.๐๐

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
๒.๐๐ ๒.๐๐
ปฐมวัย
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา

๒๐.๐๐

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๗.๒ มีระบบและกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๗.๓ จักกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่น

๔.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๔.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๔.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๗.๕ จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

๔.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานตาม
ที่กาหนดในกฎกระทรวง

๕.๐๐

๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

๑.๐๐

๑.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๘.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

๑.๐๐

๑.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๘.๔ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๐.๕๐

๐.๕๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๐.๕๐

๐.๕๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๒๐-

๘.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ

๑.๐๐

๑.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๓.๑.๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๕.๐๐

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ

๒.๕๐

๒.๐๐

๔.๐๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๔.๕๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๓.๑.๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ การศึกษาปฐมวัย

๕.๐๐

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย

๓.๐๐

๓.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๐.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
๓.๑.๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

๒.๐๐
๕.๐๐

๒.๐๐
๕.๐๐

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย

๕.๐๐
๓.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
๒.๐๐ ๒.๐๐
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐ ๕.๐๐
๓.๑.๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
๒๐.๐๐ ๑๘.๗๔
๓.๑.๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
๖๕.๐๐ ๖๓.๐๗
๓.๑.๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๕.๐๐ ๔.๕๐
๓.๑.๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
๕.๐๐ ๕.๐๐
๓.๑.๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
๕.๐๐ ๕.๐๐
รวม
๑๐๐ ๙๖.๓๑

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๓.๐๐

-๑๒๑-

๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๒.๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๑.๑
มีสขุ นิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ

น้าหนัก คะแนน
คะแนน ที่ได้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
คุณภาพ

๕.๐๐
๐.๕๐

๐.๔๖

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

๐.๕๐

๐.๔๖

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๑

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๑

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๓

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
นาฎศิลป์ กีฬานันทนาการตามจินตนา
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒.๑
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒.๒
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

๑.๐๐

๐.๙๕

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๐๐
๕.๐๐
๒.๐๐
๑.๐๐

๔.๖๒

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๙๑
๐.๙๒

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.๐๐
๑.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๐.๙๑
๐.๙๔
๔.๖๘

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๑.๗๔

๔.๐๐

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๘๙

๔.๐๐

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๘๙

๔.๐๐

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๘๘

๔.๐๐

ดีมาก

รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐

๔.๔๐

๔.๐๐

ดีมาก

๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

๒.๓
๒.๔

ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.๑
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว
๓.๒
มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม
๓.๓
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน
๓.๔
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๒๒-

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมสมเหตุ
๔.๑
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารด้วยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒

นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

๔.๓

กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
๔.๔
มีความคิดริเริ่มสร้าง และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๕.๑
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๒
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๓

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์
๕.๔
ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๖.๑
วางแผนการทางานและดาเนินการสาเร็จ
๖.๒
ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
๖.๓
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๖.๔

มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
๓.๒.๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
๗.๑
ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๕.๐๐
๒.๐๐

๑.๘๑

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๓

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๑

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๔

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๐๐
๕.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐

๔.๕๙

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๐.๘๐
๑.๐๐

๔.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๑.๖๐

๔.๐๐

ดีมาก

๑.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๐.๖๐
๔.๐๐

๓.๐๐
๔.๐๐

ดี
ดีมาก

๒.๐๐
๑.๐๐

๑.๘๔
๐.๙๐

๔.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๒

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๔.๕๖

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๑

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๒

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐

-๑๒๓-

๗.๓
๗.๔
๗.๕
๗.๖
๗.๗
๗.๘
๗.๙

ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนาบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ครูให้คาปรึกษาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนเองรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ

๒.๐๐

๑.๘๕

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๓

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๒

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๒

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๒

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐ ๙.๑๗

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘.๑
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และมีความคิดริเริ่มที่เน้น
พัฒนาผู้เรียน
๘.๒
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ
๘.๓
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๘.๔
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอานาจ
๘.๕
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา
๘.๖
ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ

๑๐.๐๐

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑
คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
กาหนด

๕.๐๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑.๐๐

๑.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

-๑๒๔-

๙.๒

คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การดาเนินของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย

๑.๐๐

๑.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๙.๓

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
๒.๐๐
สถานศึกษา
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ ๕.๐๐

๒.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐
๒.๐๐

๒.๐๐
๒.๐๐

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนา คุณภาพ ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ

๑๐.๐๐

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา เต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ

๑๐.๐๐

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

๕.๐๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๔.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๓.๐๐

๓.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๓.๐๐

๓.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.๐๐
๑.๐๐

๑.๐๐
๑.๐๐

-๑๒๕-

๑๒.๓

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
๓.๒.๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๑.๐๐

๑.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๐.๕๐

๐.๔๐

๔.๐๐

ดีมาก

๐.๕๐

๐.๔๐

๔.๐๐

ดีมาก

๑.๐๐

๑.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๔.๘๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๔.๐๐

๔.๐๐

ดีมาก

๑๐.๐๐ ๙.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
๓.๒.๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

๑๐.๐๐

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้บรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ
๓.๒.๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

๕.๐๐

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
รวมคะแนน /สรุประดับคุณภาพ

๕.๐๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๓.๐๐

๓.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๓.๐๐

๓.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๐๐
๕.๐๐

๒.๐๐
๕.๐๐

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

-๑๒๖-

๓.๒.๑
๓.๒.๒
๓.๒.๓
๓.๒.๔
๓.๒.๕

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
รวม

๓๐.๐๐
๕๐.๐๐
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๑๐๐

๒๖.๘๕
๔๘.๙๗
๙.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๙๕.๐๒

๔.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

*หมายเหตุ* ข้อมูลคะแนนเทียบระดับคุณภาพ คานวณจากโปรแกรมของ สพป.ชม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๒๗-

ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ของสถานศึกษา
๕.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
จานวนเด็ก จานวน/ร้อยละของจานวนเด็กตามระดับคุณภาพ
พัฒนาการ
ที่ประเมิน ปรับปรุง ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ
ดี
๑. ด้านร่างกาย
๑๘คน
๑
๕.๖๐
๑๗
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ
๑๘ คน
๑
๕.๖๐
๑๗
๓. ด้านสังคม
๑๘ คน
๒
๑๑.๑๐ ๑๖
๔. ด้านสติปัญญา
๑๘ คน
๓
๑๖.๗๐ ๑๕

ร้อยละ
๙๔.๔๐
๙๔.๔๐
๘๘.๙๐
๘๓.๓๐

๕.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 ระดับ ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปีที่
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ภาษาจีน
ภาษาไทยเพิ่มเติม
อังกฤษเพิ่มเติม

จานวน
นักเรียน
ที่สอบ

๑
๒๕
๒๕
๒๕

จานวนนักเรียนที่ได้
คะแนนผ่านร้อยละ
๕๐ ขึ้นไป

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน)
๐
๑
๐- ๕๐๔๙ ๕๔

๑.๕
๕๕๕๙

๒
๖๐๖๔

๒.๕
๖๕๖๙

๓
๗๐๗๔

๓.๕
๗๕๗๙

๔
๘๐๑๐๐

จานวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๙๖.๐๐
๑๐๐.๐๐

๐
๐
๑
๐

๗
๓
๔
๔

๒
๒
๒
๕

๕
๓
๔
๓

๑
๕
๒
๒

๒
๓
๓
๒

๑
๒
๕
๖

๗
๗
๑
๐

๒๕
๒๕
๒๔

๒๕
๒๕

๐

๘

๔

๓

๑

๔

๔

๐

๐

๐

๖

๕

๗

๔

๓

๐

๒๕
๒๕

๒๕
๒๕
๒๕

๒
๐
๑๓

๒
๐
๒

๕
๕
๒

๔
๖
๑

๒
๓
๑

๘
๗
๑

๒
๔
๓

๒
๐
๑๓

๒๓
๒๕
๑๒

๙๒.๐๐
๑๐๐.๐๐
๔๘.๐๐

๒๕
๒๕
๒๕
๒๕

๐
๐
๐
๑๔

๑
๘
๗
๓

๓
๓
๓
๐

๒
๒
๕
๑

๔
๕
๓
๑

๔
๓
๐
๒

๒
๒
๑
๒

๙
๒
๖
๒

๒๕
๒๕
๒๕
๑๑

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๒๕

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๒๕

-๑๒๘-

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๔๔.๐๐

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปีที่
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ภาษาจีน
ภาษาไทยเพิ่มเติม
อังกฤษเพิ่มเติม

จานวน
นักเรียน
ที่สอบ

จานวนนักเรียนที่ได้
คะแนนผ่านร้อยละ
๕๐ ขึ้นไป

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน)
๐
๑
๐- ๕๐๔๙ ๕๔

๑.๕
๕๕๕๙

๒
๖๐๖๔

๒.๕
๖๕๖๙

๓
๗๐๗๔

๓.๕
๗๕๗๙

๔
๘๐๑๐๐

จานวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

๒
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓

๐
๐
๐
๐

๓
๔
๔
๕

๔
๖
๑
๘

๗
๗
๗
๕

๔
๒
๓
๒

๒
๓
๕
๒

๒
๑
๑
๐

๑
๐
๒
๑

๒๓
๒๓
๒๓
๒๓

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๒๓
๒๓

๐
๐

๑๐
๐

๖
๒

๒
๗

๒
๘

๒
๕

๑
๑

๐
๐

๒๓
๒๓

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒๓
๒๓
๒๓

๓
๐
๕

๓
๑
๔

๕
๔
๘

๓
๖
๓

๖
๗
๒

๐
๓
๐

๓
๒
๑

๐
๐
๐

๒๐
๒๓
๑๘

๘๖.๙๕
๑๐๐.๐๐
๗๘.๒๖

๒๓
๒๓
๒๓
๒๓

๐
๐
๐
๑๕

๑
๕
๐
๓

๖
๕
๑๒
๐

๖
๓
๖
๒

๒
๓
๔
๒

๔
๒
๑
๑

๒
๕
๐
๐

๒
๐
๐
๐

๒๓
๒๓
๒๓
๘

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๒๙-

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๓๔.๗๘

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปีที่
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ภาษาจีน
ภาษาไทยเพิ่มเติม
อังกฤษเพิ่มเติม

จานวน
นักเรียน
ที่สอบ

จานวนนักเรียนที่ได้
คะแนนผ่านร้อยละ
๕๐ ขึ้นไป

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน)
๐
๑
๐- ๕๐๔๙ ๕๔

๑.๕
๕๕๕๙

๒
๖๐๖๔

๒.๕
๖๕๖๙

๓
๗๐๗๔

๓.๕
๗๕๗๙

๔
๘๐๑๐๐

จานวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

๓
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕

๐
๒
๐
๒

๓
๑
๓
๓

๔
๒
๒
๑

๖
๖
๗
๑๐

๔
๕
๒
๗

๒
๔
๔
๒

๓
๑
๔
๐

๓
๔
๓
๐

๒๕
๒๓
๒๕
๒๓

๑๐๐.๐๐
๙๒.๐๐
๑๐๐.๐๐
๙๒.๐๐

๒๕
๒๕

๒
๐

๔
๐

๓
๓

๑๑
๕

๓
๘

๒
๕

๐
๐

๐
๐

๒๓
๒๕

๙๒.๐๐
๑๐๐.๐๐

๒๕
๒๕
๒๕

๓
๐
๔

๓
๒
๒

๑
๕
๒

๒
๖
๖

๙
๗
๕

๓
๔
๒

๑
๐
๒

๑
๐
๒

๒๒
๒๕
๒๑

๘๘.๐๐
๑๐๐.๐๐
๘๔.๐๐

๒๕
๒๕
๒๕
๒๕

๐
๓
๐
๔

๒
๑๒
๕
๓

๔
๕
๘
๙

๒
๔
๘
๓

๗
๐
๒
๒

๔
๐
๒
๓

๓
๐
๐
๑

๓
๑
๐
๐

๒๕
๒๒
๒๕
๒๑

๑๐๐.๐๐
๘๘.๐๐
๑๐๐.๐๐
๘๔.๐๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๓๐-

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปีที่
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ภาษาจีน
ภาษาไทยเพิ่มเติม
อังกฤษเพิ่มเติม

จานวน
นักเรียน
ที่สอบ

จานวนนักเรียนที่ได้
คะแนนผ่านร้อยละ
๕๐ ขึ้นไป

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน)
๐
๑
๐- ๕๐๔๙ ๕๔

๑.๕
๕๕๕๙

๒
๖๐๖๔

๒.๕
๖๕๖๙

๓
๗๐๗๔

๓.๕
๗๕๗๙

๔
๘๐๑๐๐

จานวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

๔
๓๕
๓๕
๓๕
๓๕

๒
๑
๓
๐

๑
๑
๔
๒

๗
๕
๗
๑๐

๙
๑๒
๖
๘

๔
๔
๔
๑๐

๖
๖
๗
๓

๓
๓
๓
๒

๓
๓
๑
๐

๓๓
๓๔
๓๒
๓๕

๙๔.๒๘
๙๗.๑๔
๙๑.๔๒
๑๐๐.๐๐

๓๕
๓๕

๐
๐

๓
๐

๑๐
๔

๑๙
๗

๓
๑๑

๐
๙

๐
๓

๐
๑

๓๕
๓๕

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๓๕
๓๕
๓๕

๔
๐
๙

๒
๐
๙

๕
๓
๙

๑๓
๔
๓

๗
๑๓
๑

๑
๗
๒

๒
๔
๐

๑
๔
๓

๓๑
๓๕
๒๖

๘๘.๕๗
๑๐๐.๐๐
๗๔.๒๘

๓๕
๓๕
๓๕
๓๕

๐ ๒
๗ ๑๕
๓ ๒
๑๐ ๑๔

๑
๒
๔
๔

๕
๕
๙
๓

๖
๑
๗
๐

๙
๑
๕
๒

๓
๒
๒
๐

๙
๒
๓
๑๐

๓๕
๒๘
๓๒
๒๕

๑๐๐.๐๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๓๑-

๘๐.๐๐
๙๑.๔๒
๗๑.๔๒

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปีที่
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ภาษาจีน
ภาษาไทยเพิ่มเติม
อังกฤษเพิ่มเติม

จานวน
นักเรียน
ที่สอบ

จานวนนักเรียนที่ได้
คะแนนผ่านร้อยละ
๕๐ ขึ้นไป

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน)
๐
๑
๐- ๕๐๔๙ ๕๔

๑.๕
๕๕๕๙

๒
๖๐๖๔

๒.๕
๖๕๖๙

๓
๗๐๗๔

๓.๕
๗๕๗๙

๔
๘๐๑๐๐

จานวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

๕
๓๗
๓๗
๓๗
๓๗

๓
๐
๓
๐

๕
๔
๓
๖

๔
๕
๕
๙

๑๐
๑๐
๖
๘

๒
๑๐
๙
๑๒

๑๐
๔
๕
๑

๓
๓
๕
๑

๐
๑
๑
๐

๓๔
๓๗
๓๔
๓๗

๙๑.๘๙
๑๐๐.๐๐
๙๑.๘๙
๑๐๐.๐๐

๓๗
๓๗

๐
๐

๐
๐

๙
๗

๕
๑๐

๑๑
๑๐

๙
๙

๒
๐

๐
๑

๓๗
๓๗

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๓๗
๓๗
๓๗

๗
๐
๕

๔
๔
๘

๔
๓
๔

๗
๒
๓

๘
๗
๙

๗
๙
๔

๐
๑๐
๐

๐
๒
๔

๓๐
๓๗
๓๒

๘๑.๐๘
๑๐๐.๐๐
๘๖.๔๘

๓๗
๓๗
๓๗
๓๗

๕
๕
๕
๔

๕
๙
๕
๙

๒
๑๐
๔
๕

๙
๖
๑
๖

๕
๔
๒
๗

๕
๒
๕
๒

๓
๐
๔
๒

๓
๑
๑๑
๒

๓๒
๓๒
๓๒
๓๓

๘๖.๔๘
๘๖.๔๘
๘๖.๔๘
๘๙.๑๘

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๓๒-

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปีที่
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ภาษาจีน
ภาษาไทยเพิ่มเติม
อังกฤษเพิ่มเติม

จานวน
นักเรียน
ที่สอบ

จานวนนักเรียนที่ได้
คะแนนผ่านร้อยละ
๕๐ ขึ้นไป

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน)
๐
๑
๐- ๕๐๔๙ ๕๔

๑.๕
๕๕๕๙

๒
๖๐๖๔

๒.๕
๖๕๖๙

๓
๗๐๗๔

๓.๕
๗๕๗๙

๔
๘๐๑๐๐

จานวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

๖
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕

๐
๔
๓
๑

๒
๕
๔
๐

๑
๓
๕
๑

๘
๐
๓
๓

๔
๖
๒
๗

๓
๓
๓
๔

๓
๐
๐
๕

๔
๔
๔
๔

๒๕
๒๑
๒๒
๒๔

๑๐๐.๐๐
๘๔.๐๐
๘๘.๐๐
๙๖.๐๐

๒๕
๒๕

๑
๐

๓
๐

๓
๒

๖
๑๑

๓
๕

๕
๗

๒
๐

๒
๐

๒๔
๒๕

๙๖.๐๐
๑๐๐.๐๐

๒๕
๒๕
๒๕

๒
๐
๖

๓
๑
๓

๖
๔
๖

๑
๔
๑

๔
๔
๓

๕
๔
๒

๓
๔
๐

๑
๔
๔

๒๓
๒๕
๑๙

๙๒.๐๐
๑๐๐.๐๐
๖๘.๐๐

๒๕
๒๕
๒๕
๒๕

๐
๓
๐
๖

๒
๖
๐
๑

๖
๗
๕
๒

๔
๔
๒
๕

๓
๐
๒
๑

๕
๒
๕
๒

๑
๒
๒
๓

๔
๑
๙
๕

๒๕
๒๒
๒๕
๑๙

๑๐๐.๐๐
๘๘.๐๐
๑๐๐.๐๐
๘๖.๐๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๓๓-

 ระดับ มัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คะแนน

จานวน
นักเรียน
ที่สอบ

จานวนนักเรียนที่ได้
คะแนนผ่านร้อยละ
๕๐ ขึ้นไป

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน)
๐
๑
๐- ๕๐๔๙ ๕๔

๑.๕
๕๕๕๙

๒
๖๐๖๔

๒.๕
๖๕๖๙

๓
๗๐๗๔

๓.๕
๗๕๗๙

๔
๘๐๑๐๐

จานวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

๙๒
๙๒
๙๒
๙๒

๐
๓
๒
๐

๑๕
๑๔
๖
๒

๒๒
๑๓
๙
๗

๒๕
๒๒
๑๕
๓๒

๑๒
๑๐
๑๘
๓๒

๙
๑๗
๒๓
๑๔

๔
๖
๑๑
๒

๕
๗
๘
๓

๙๒
๘๙
๙๐
๙๒

๑๐๐.๐๐
๙๖.๗๓
๙๗.๘๒
๑๐๐.๐๐

๙๒
๙๒

๐
๐

๓
๑

๙
๕

๒๖
๒๘

๓๒
๕๓

๑๕
๕

๓
๐

๔
๐

๙๒
๙๒

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๙๒
๙๒
๙๒

๕ ๘
๐ ๓
๔๑ ๑๕

๑๔
๔
๑๓

๑๘
๑๐
๘

๒๓
๑๐
๔

๑๖
๒๒
๔

๖
๑๖
๐

๒
๒๗
๗

๘๗
๙๒
๕๑

๙๔.๕๖
๑๐๐.๐๐
๕๕.๔๓

๙๒
๙๒
๙๒
๙๒

๐
๒
๐
๐

๒
๑๕
๑๖
๑

๑๗
๗
๑๕
๙

๓๕
๖
๙
๑๔

๒๖
๖
๔
๒๘

๖
๓
๓
๑๗

๖
๗
๒
๒๒

๙๒
๙๐
๙๒
๙๒

๑๐๐.๐๐
๙๗.๘๒
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
(ภาคเรียนที่ ๑ )

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ภาษาจีน
งานเกษตร
คอมพิวเตอร์

๐
๔๖
๔๓
๑

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๓๔-

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คะแนน

จานวน
นักเรียน
ที่สอบ

จานวนนักเรียนที่ได้
คะแนนผ่านร้อยละ
๕๐ ขึ้นไป

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน)
๐
๑
๐- ๕๐๔๙ ๕๔

๑.๕
๕๕๕๙

๒
๖๐๖๔

๒.๕
๖๕๖๙

๓
๗๐๗๔

๓.๕
๗๕๗๙

๔
๘๐๑๐๐

จานวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

๘๙
๘๙
๘๙
๘๙

๑
๖
๕
๘

๑๐
๑๗
๑๑
๑๐

๒๑
๙
๑๑
๑๐

๑๘
๑๗
๑๓
๑๕

๑๕
๑๐
๑๒
๑๒

๑๖
๑๒
๑๔
๑๓

๓
๑๐
๑๓
๕

๕
๘
๑๐
๖

๘๘
๘๒
๘๔
๘๑

๙๘.๘๗
๙๓.๒๕
๙๔.๓๘
๙๑.๐๑

๘๙
๘๙

๑๓ ๑๕
๐ ๐

๑๕
๐

๑๖
๒๙

๑๔
๔๒

๑๐
๑๑

๔
๑

๓
๐

๗๖
๘๙

๘๕.๓๙
๑๐๐.๐๐

๘๙
๘๙
๘๙

๑๑ ๙
๖ ๖
๑๖ ๒๔

๙
๖
๒๔

๒๐
๘
๘

๑๒
๒๑
๖

๙
๒๑
๖

๘
๑๐
๔

๒
๙
๔

๗๘
๘๓
๗๓

๘๗.๖๔
๙๓.๒๕
๘๒.๐๒

๘๙
๘๙
๘๙
๘๙

๐ ๕
๑๖ ๕๓
๐ ๑๑
๐ ๗

๓
๑๓
๓๗
๑๓

๑๒
๑
๑๒
๑๘

๑๘
๒
๑๕
๒๕

๒๐
๓
๑๑
๑๐

๑๘
๑
๐
๑๓

๑๓
๐
๔
๓

๘๙
๗๓
๘๙
๘๙

๑๐๐.๐๐
๘๒.๐๒
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
(ภาคเรียนที่ ๒ )

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ภาษาจีน
งานเกษตร
คอมพิวเตอร์

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๓๕-

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คะแนน

จานวน
นักเรียน
ที่สอบ

จานวนนักเรียนที่ได้
คะแนนผ่านร้อยละ
๕๐ ขึ้นไป

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน)
๐
๑
๐- ๕๐๔๙ ๕๔

๑.๕
๕๕๕๙

๒
๖๐๖๔

๒.๕
๖๕๖๙

๓
๗๐๗๔

๓.๕
๗๕๗๙

๔
๘๐๑๐๐

จานวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

๘๗
๘๗
๘๗
๘๗

๐
๑
๒
๐

๖
๑๐
๑๓
๑

๘
๑๐
๑๑
๐

๑๘
๒๑
๑๘
๑

๒๗
๙
๑๔
๖

๒๒
๒๔
๑๓
๑๔

๓
๑
๕
๓๙

๓
๑๑
๑๑
๒๖

๘๗
๘๖
๘๕
๘๗

๑๐๐.๐๐
๙๘.๘๕
๙๗.๗๐
๑๐๐.๐๐

๘๗
๘๗

๑
๐

๑
๓

๐
๒๐

๑
๔๓

๔
๑๖

๒๖
๕

๓๖
๐

๑๘
๐

๘๖
๘๗

๙๘.๒๕
๑๐๐.๐๐

๘๗
๘๗
๘๗

๗
๐
๐

๑๔
๑
๔๔

๑๘
๑๕
๘

๑๔
๓๒
๙

๑๖
๒๕
๘

๑
๑๒
๖

๑๕
๒
๘

๒
๐
๔

๘๐
๘๗
๘๗

๙๑.๙๕
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๘๗
๘๗
๘๗
๘๗

๐ ๓
๔ ๑๘
๑๑ ๒๒
๐ ๒

๒
๑๓
๑๓
๑๐

๔
๑๕
๑๔
๑๙

๗
๑๐
๑๖
๒๘

๑๐
๑๒
๖
๑๗

๑๖
๙
๖
๑๗

๔๕
๖
๑
๔

๘๗
๘๓
๗๖
๘๗

๑๐๐.๐๐
๙๕.๔๐
๘๗.๓๕
๑๐๐.๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
(ภาคเรียนที่ ๑ )

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ภาษาจีน
งานเกษตร
คอมพิวเตอร์

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๓๖-

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คะแนน

จานวน
นักเรียน
ที่สอบ

จานวนนักเรียนที่ได้
คะแนนผ่านร้อยละ
๕๐ ขึ้นไป

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน)
๐
๑
๐- ๕๐๔๙ ๕๔

๑.๕
๕๕๕๙

๒
๖๐๖๔

๒.๕
๖๕๖๙

๓
๗๐๗๔

๓.๕
๗๕๗๙

๔
๘๐๑๐๐

จานวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

๘๒
๘๒
๘๒
๘๒

๐
๒
๓
๐

๑
๘
๖
๒

๕
๑๒
๔
๓

๙
๑๗
๑๕
๑๕

๒๐
๑๖
๑๓
๔๐

๒๓
๑๒
๑๑
๑๘

๑๒
๖
๑๓
๓

๑๒
๖
๑๓
๓

๘๒
๘๐
๗๙
๘๒

๑๐๐.๐๐
๙๗.๕๖
๙๖.๓๔
๑๐๐.๐๐

๘๒
๘๒

๐
๐

๒
๒

๓
๑๐

๑๔
๒๔

๔๕
๓๑

๑๖
๑๓

๒
๒

๒
๒

๘๒
๘๒

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๘๒
๘๒
๘๒

๑๖ ๑๐
๐ ๑
๖ ๑๘

๙
๑๕
๒๖

๑๔
๒๕
๑๐

๖
๒๘
๕

๔
๑๐
๓

๕
๓
๓

๕
๒
๒

๖๖
๘๒
๗๖

๘๐.๔๘
๑๐๐.๐๐
๙๒.๖๘

๘๒
๘๒
๘๒
๘๒

๐
๔
๐
๐

๕
๒๐
๘
๔

๗
๗
๒๓
๒๔

๒
๑๐
๑๘
๑๑

๑๕
๓
๗
๑๖

๑๑
๔
๑๔
๑๐

๒๙
๔
๖
๑

๘๒
๗๘
๘๒
๘๒

๑๐๐.๐๐
๙๕.๑๒
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
(ภาคเรียนที่ ๒)

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ภาษาจีน
งานเกษตร
คอมพิวเตอร์

๓
๓๐
๖
๔

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๓๗-

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คะแนน

จานวน
นักเรียน
ที่สอบ

จานวนนักเรียนที่ได้
คะแนนผ่านร้อยละ
๕๐ ขึ้นไป

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน)
๐
๑
๐- ๕๐๔๙ ๕๔

๑.๕
๕๕๕๙

๒
๖๐๖๔

๒.๕
๖๕๖๙

๓
๗๐๗๔

๓.๕
๗๕๗๙

๔
๘๐๑๐๐

จานวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
(ภาคเรียนที่ ๑)

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ภาษาจีน
งานเกษตร
คอมพิวเตอร์

๗๓
๗๓
๗๓
๗๓

๐
๑๘
๑
๐

๐
๘
๔
๐

๖
๔
๓
๐

๘
๙
๘
๓

๒๐
๑๐
๑๑
๑๒

๑๕
๕
๑๕
๒๗

๑๖
๕
๑๓
๒๑

๘
๑๔
๑๘
๑๐

๗๓
๕๕
๗๓
๗๓

๑๐๐.๐๐
๗๕.๓๔
๙๘.๖๓
๑๐๐.๐๐

๗๓
๗๓

๐
๐

๐
๐

๑
๔

๓
๑๖

๕
๓๗

๑๒
๑๔

๑๖
๒

๓๖
๐

๗๓
๗๓

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๗๓
๗๓
๗๓

๔
๐
๖

๓
๐
๗

๖
๒
๑๐

๘
๒
๑๐

๑๒
๑๑
๑๓

๑๘
๒๕
๙

๑๐
๒๗
๕

๑๒
๕
๑๓

๖๙
๗๓
๖๗

๙๔.๕๒
๑๐๐.๐๐
๙๑.๗๘

๗๓
๗๓
๗๓
๗๓

๐
๔
๐
๐

๐
๒๓
๑๔
๒

๑
๑๗
๑๕
๙

๒
๙
๑๑
๘

๓
๑๑
๑๐
๑๙

๗
๒
๑๓
๑๖

๑๓
๔
๗
๑๑

๓๗
๓
๓
๘

๗๓
๖๙
๗๓
๗๓

๑๐๐.๐๐
๙๔.๕๒
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๓๘-

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คะแนน

จานวน
นักเรียน
ที่สอบ

จานวนนักเรียนที่ได้
คะแนนผ่านร้อยละ
๕๐ ขึ้นไป

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้(คน)
๐
๑
๐- ๕๐๔๙ ๕๔

๑.๕
๕๕๕๙

๒
๖๐๖๔

๒.๕
๖๕๖๙

๓
๗๐๗๔

๓.๕
๗๕๗๙

๔
๘๐๑๐๐

จานวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

๗๓
๗๓
๗๓
๗๓

๐
๘
๑
๐

๑
๙
๒
๐

๔
๑๕
๑๐
๒

๑๖
๘
๑๖
๑๕

๑๙
๑๕
๑๖
๑๘

๑๗
๖
๑๘
๒๒

๑๓
๓
๒
๑๑

๓
๙
๘
๕

๗๓
๖๕
๗๒
๗๓

๑๐๐.๐๐
๘๙.๐๔
๙๘.๖๓
๑๐๐.๐๐

๗๓
๗๓

๑
๐

๐
๐

๒
๓

๖
๙

๑๕
๒๔

๒๒
๒๕

๒๒
๑๒

๕
๐

๗๒
๗๓

๙๘.๖๓
๑๐๐.๐๐

๗๓
๗๓
๗๓

๑
๑
๗

๒
๑
๕

๕
๑
๖

๑๗
๔
๔

๑๘
๗
๙

๑๓
๑๐
๖

๘
๑๕
๑๑

๙
๓๔
๒๕

๗๒
๗๒
๖๖

๙๘.๖๓
๙๘.๖๓
๙๗.๔๑

๗๓
๗๓
๗๓
๗๓

๐ ๐
๑๒ ๒๑
๐ ๔
๐ ๐

๐
๒๑
๕
๐

๑
๙
๖
๕

๒
๗
๑๔
๑๙

๖
๒
๑๗
๒๙

๑๖
๑
๙
๑๙

๔๘
๐
๑๘
๑

๗๓
๖๑
๗๓
๗๓

๑๐๐.๐๐
๘๓.๕๖
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
(ภาคเรียนที่ ๒ )

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
ภาษาจีน
งานเกษตร
คอมพิวเตอร์

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๓๙-

๒.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้น

จานวน
นักเรียน

ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
ประมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ประมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม/เฉลี่ยร้อยละ

๒๕
๒๓
๒๕
๓๕
๓๗
๒๕
๘๙
๘๒
๗๓
๔๑๔

นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ตามระดับคุณภาพ)
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
๐
๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๒๓ ๙๒.๐๐
๒
๘.๐๐
๐
๐.๐๐
๔
๑๗.๓๙
๑๘ ๗๘.๒๖
๑
๔.๓๕
๐
๐.๐๐
๑
๔.๐๐
๒๑ ๘๔.๐๐
๓
๑๒.๐๐
๐
๐.๐๐
๑
๒.๘๖
๒๗ ๗๗.๑๔
๗
๒๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๑
๒.๗๐
๒๙ ๗๘.๓๘
๗
๑๘.๙๒
๐
๐.๐๐
๑
๔.๐๐
๑๙ ๗๖.๐๐
๕
๒๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๓
๓.๓๗
๕๙ ๖๖.๒๙
๒๗ ๓๐.๓๔
๐
๐.๐๐
๒
๒.๔๔
๕๕ ๖๗.๐๗
๒๕ ๓๐.๔๙
๐
๐.๐๐
๑
๑.๓๗
๓๗ ๕๐.๖๘
๓๕ ๔๗.๙๕
๐
๐.๐๐
๑๔
๓.๓๘
๒๘๘ ๖๙.๕๗ ๑๑๒ ๒๗.๐๕

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๔๐-

๓. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น

จานวน
นักเรียน

ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
ประมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ประมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม/เฉลี่ยร้อยละ

๒๕
๒๓
๒๕
๓๕
๓๗
๒๕
๘๙
๘๒
๗๓
๔๑๔

นักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ตามระดับคุณภาพ)
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
๐
๐.๐๐
๓
๑๒.๐๐ ๑๓
๕๒.๐๐
๙ ๓๖.๐๐
๐
๐.๐๐
๕
๒๑.๗๔ ๑๗
๗๓.๙๑
๑
๔.๓๕
๐
๐.๐๐
๕
๒๐.๐๐ ๑๘
๗๒.๐๐
๒
๘.๐๐
๐
๐.๐๐
๔
๑๑.๔๓ ๒๕
๗๑.๔๓
๖ ๑๗.๑๔
๐
๐.๐๐
๕
๑๓.๕๑ ๒๘
๗๕.๖๘
๔ ๑๐.๘๑
๐
๐.๐๐
๕
๒๐.๐๐ ๑๘
๗๒.๐๐
๒
๘.๐๐
๐
๐.๐๐
๒
๒.๒๕
๖๙
๗๗.๕๓ ๑๘ ๒๐.๒๒
๐
๐.๐๐
๑
๑.๒๒
๖๒
๗๕.๖๑ ๑๙ ๒๓.๑๗
๐
๐.๐๐
๑
๑.๓๗
๕๖
๗๖.๗๑ ๑๖ ๒๑.๙๒
๐
๐.๐๐
๓๑
๗.๔๙ ๓๐๖ ๗๓.๙๑ ๗๗ ๑๘.๖๐

แผนภูมิแสดงผลการประเมินอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๔๑-

๔. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
● กิจกรรมแนะแนว
นักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตามระดับคุณภาพ)
จานวน
ระดับชั้น
ไม่ผ่าน
ผ่าน
นักเรียน
จานวน(คน)
ร้อยละ
จานวน(คน)
ร้อยละ
ประถมศึกษาปีที่ ๑
๒๕
๐
๐.๐๐
๒๕
๑๐๐.๐๐
ประถมศึกษาปีที่ ๒
๒๓
๐
๐.๐๐
๒๓
๑๐๐.๐๐
ประถมศึกษาปีที่ ๓
๒๕
๐
๐.๐๐
๒๕
๑๐๐.๐๐
ประถมศึกษาปีที่ ๔
๓๕
๐
๐.๐๐
๓๕
๑๐๐.๐๐
ประถมศึกษาปีที่ ๕
๓๗
๐
๐.๐๐
๓๗
๑๐๐.๐๐
ประถมศึกษาปีที่ ๖
๒๕
๐
๐.๐๐
๒๕
๑๐๐.๐๐
ประมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๙
๐
๐.๐๐
๘๙
๑๐๐.๐๐
ประมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๘๒
๐
๐.๐๐
๘๒
๑๐๐.๐๐
ประมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๗๓
๐
๐.๐๐
๗๓
๑๐๐.๐๐
รวม/เฉลี่ยร้อยละ
๔๑๔
๐
๐.๐๐
๔๑๔
๑๐๐.๐๐

● กิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น

จานวน
นักเรียน

ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
ประมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ประมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม/เฉลี่ยร้อยละ

๒๕
๒๓
๒๕
๓๕
๓๗
๒๕
๘๙
๘๒
๗๓
๔๑๔

นักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตามระดับคุณภาพ)
ไม่ผ่าน
ผ่าน
จานวน(คน)
ร้อยละ
จานวน(คน)
ร้อยละ
๐
๐.๐๐
๒๕
๑๐๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๒๓
๑๐๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๒๕
๑๐๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๓๕
๑๐๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๓๗
๑๐๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๒๕
๑๐๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๘๙
๑๐๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๘๒
๑๐๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๗๓
๑๐๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๔๑๔
๑๐๐.๐๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๔๒-

● กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
นักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตามระดับคุณภาพ)
จานวน
ระดับชั้น
ไม่ผ่าน
ผ่าน
นักเรียน
จานวน(คน)
ร้อยละ
จานวน(คน)
ร้อยละ
ประถมศึกษาปีที่ ๑
๒๕
๐
๐.๐๐
๒๕
๑๐๐.๐๐
ประถมศึกษาปีที่ ๒
๒๓
๐
๐.๐๐
๒๓
๑๐๐.๐๐
ประถมศึกษาปีที่ ๓
๒๕
๐
๐.๐๐
๒๕
๑๐๐.๐๐
ประถมศึกษาปีที่ ๔
๓๕
๐
๐.๐๐
๓๕
๑๐๐.๐๐
ประถมศึกษาปีที่ ๕
๓๗
๐
๐.๐๐
๓๗
๑๐๐.๐๐
ประถมศึกษาปีที่ ๖
๒๕
๐
๐.๐๐
๒๕
๑๐๐.๐๐
ประมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๙
๐
๐.๐๐
๘๙
๑๐๐.๐๐
ประมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๘๒
๐
๐.๐๐
๘๒
๑๐๐.๐๐
ประมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๗๓
๐
๐.๐๐
๗๓
๑๐๐.๐๐
รวม/เฉลี่ยร้อยละ
๔๑๔
๐
๐.๐๐
๔๑๔
๑๐๐.๐๐
*จานวนนักเรียนระดับชั้น ป.๑ - ม.๓ มีทั้งหมด ๔๑๔ คน
แผนภูมิแสดงผลการผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๔๓-

๕. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สาระวิชา

จานวนนักเรียน(คน)
ที่ได้คะแนน
คะแนน
ขีดจากัด
ค่า S.D.
นักเรียน เท่ากับหรือ
เฉลี่ย
ล่าง
คิดเป็น
(ระดับชาติ)
ที่เข้า
มากกว่า
(ระดับชาติ)
(ระดับชาติ)
ร้อยละ
สอบ
ขีดจากัด
ล่าง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ภาษาไทย
๔๙.๓๓
๑๓.๕๕
๔๒.๑๙
๒๔
๑๖
๖๖.๖๗
คณิตศาสตร์
๔๓.๔๗
๒๐.๑๑
๓๒.๘๗
๒๔
๙
๓๗.๕๐
วิทยาศาสตร์
๔๒.๕๙
๑๓.๑๘
๓๕.๖๔
๒๔
๑๐
๔๑.๖๗
สังคมศึกษา ศาสนาและ
๔๙.๑๘
๑๓.๖๖
๔๑.๙๘
๒๔
๒๑
๘๗.๕๐
วัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
๔๐.๓๑
๑๘.๗๖
๓๐.๔๒
๒๔
๙
๓๗.๕๐
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาษาไทย
๔๒.๖๔
๙.๔๘
๓๙.๖๙
๖๙
๕๗
๘๒.๖๐
คณิตศาสตร์
๓๒.๔๐
๑๔.๙๘
๒๗.๗๔
๖๙
๔๐
๕๗.๙๗
วิทยาศาสตร์
๓๗.๖๓
๑๓.๓๘
๓๓.๔๗
๖๙
๕๒
๗๖.๓๖
สังคมศึกษา ศาสนาและ
๔๐
๕๗.๙๗
๔๖.๒๔
๑๒.๖๓
๔๒.๓๑
๖๙
วัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
๓๐.๖๒
๑๑.๙๒
๒๖.๙๑
๖๙
๒๘
๔๐.๕๗
หมายเหตุ
จานวนนักเรียนที่สอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนที่เข้าสอบ จานวน ๒๕ คน
มีเด็กพิเศษ จานวน ๑ คน
จานวนนักเรียนที่สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนที่เข้าสอบ จานวน ๗๓ คน
มีเด็กพิเศษ จานวน ๔ คน ( สทศ. ไม่คิดจานวนนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ )

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๔๔-

บทที่ ๔
สรุปผลการปฏิบัติงานและการนาไปใช้
ผลจาการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ และผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สรุปผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของสถานศึกษา ดังนี้
๑. สรุปผลการดาเนินการในภาพรวมของสถานศึกษา
๑.๑ ระดับปฐมวัย
๑) โครงการ / กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
เป้าประสงค์ ข้อที่ ๔. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย
(ปฐมวัย)
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิชาการ(งานวิชาการอนุบาล)
ผู้รับผิดชอบร่วม: วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
เหมาะสมตามวัย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เกณฑ์ที่
คาดหวัง
(ร้อยละ)

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ

บรรลุ

๑. ร้อยละของเด็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
เหมาะสมตามวัย

๘๙ 1. ๑. งานหลักสูตร

๙๗.๒๖



๑. ร้อยละของเด็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ

๘๙

๙๔.๓๕



๒. เพื่อให้เด็กมีการเรียนรู้ทมี่ ี
ประสิทธิภาพตรงตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. โครงการเด็กดีมีวินัย
- กิจกรรมจิตกรน้อย
- กิจกรรมหนูน้อยแข็งแรง

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๔๕-

ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย ข้อที่ ๕. เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายและ
ความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิชาการ(งานวิชาการอนุบาล)
เกณฑ์ที่
คาดหวัง
(ร้อยละ)

ผู้รับผิดชอบร่วม: -

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง

๑. ร้อยละของเด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง

๘๙

1. โครงการสัมพันธ์ชุมชน
- กิจกรรมหนูน้อยนักสารวจ

1. เพื่อวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็ก
ระดับชั้นอนุบาล
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ

๑. ร้อยละของเด็กมี

๘๙

๑. งานวัดและประเมินพัฒนาการ

การวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็ก
ระดับชั้นอนุบาล

งาน/โครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน
- กิจกรรมอาหารนีฝ้ ีมือหนู

ร้อยละ

บรรลุ

๙๕.๙๓



๙๓.๓๓
๙๓.๖๔




๒. ร้อยละของเด็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๔๖-

ไม่
บรรลุ

๑.๒ ระดับขั้นพื้นฐาน
เป้าหมาย ข้อที่ ๑. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย
ความเป็นประชาธิปไตยและเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบร่วม :
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ๑. ผู้เรียนที่มีความ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักชาติ ศาสนา
และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ
สถาบัน

๒. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม ๑. ผู้ เ รี ย นที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
จริยธรรม

๓. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ร ะเบี ย บ ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
วินัย
ระเบียบวินัย

๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็น ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ประชาธิปไตย
ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม
ต่ า งๆ ที่ ส่ ง เสริ ม ความ
เป็นประชาธิปไตย

เกณฑ์ที่
คาดหวัง
(ร้อยละ)

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ

บรรลุ

งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ (ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมถวายราชสดุดี ร. ๖ (ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

๙๗.๗๕
๙๔.๕๐
๙๔.๐๐





๙๔.๒๕
๙๔.๕๐
๙๔.๗๕
๙๕.๓๓






งานกีฬา-กรีฑาสี
งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน
- กิจกรรรมจริยธรรมนาชีวิต
- กิจกรรมประกาศเกียรติคณ
ุ

๙๖.๒๕
๙๕.๑๖




๙๕.๔๐
๙๕.๘๐




งานเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
(ขั้นพื้นฐาน)
งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน
- กิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัย
นักเรียน
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
- กิจกรรรมประชุมผู้ปกครอง

๙๔.๓๓



๙๕.๑๖



๙๕.๐๐



งานส่งเสริมประชาธิปไตย(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของ
สภานักเรียน(ขั้นพื้นฐาน)
งาน TO BE NUMBER ONE
(ขั้นพื้นฐาน)

๙๕.๔๐
๙๖.๐๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๙๕.๗๕
๙๖.๐๐

๙๕.๔๐
๙๕.๖๖

-๑๔๗-








ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย ข้อที่ ๑. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย
ความเป็นประชาธิปไตยและเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบร่วม :
วัตถุประสงค์

๕. เพื่อให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลเพื่อผู้อื่น

๖.เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
แนวทางในการวางแผน
และตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ที่ส่งเสริมการเป็น
บุคคลเพื่อผู้อื่น

๑. ร้อยละของผู้เรียน
สามารถปรับตัวและ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

เกณฑ์ที่
คาดหวัง
(ร้อยละ)

๙๐

๙๐

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ

บรรลุ

๑. งานน้าใจเจ้าฟ้าสู่บ้านพัก
คนชราและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
- กิจกรรมน้าใจเจ้าฟ้าสู่ไตรสภาวะคาม
- กิจกรรมน้าใจเจ้าฟ้าสู่บ้านวัยทอง
นิเวศน์
- กิจกรรมน้าใจเจ้าฟ้าสู่น้อง
บ้านมิตราทร
- กิจกรรมเยีย่ มผู้ตกอยู่ในภาวะ
ยากลาบาก

๙๑.๓๓



๙๑.๓๓
๙๓.๖๖




๙๓.๖๖



๙๑.๖๖



๑. งานแนะแนว (ขัน้ พื้นฐาน)
-กิจกรรมสารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล
-กิจกรรมให้คาปรึกษา
-กิจกรรมจัดวางตัวบุคคล
-กิจกรรมบริการสารสนเทศ
-กิจกรรมติดตามผลนักเรียน
ที่จบการศึกษา

๙๔.๐๐
๙๐.๕๐
๙๖.๐๐
๙๑.๐๐
๙๐.๓๓
๙๑.๐๐








รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๔๘-

ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย ข้อที่ ๒. ผู้เรียนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และชาติพันธุ์ท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบร่วม : วิชาการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้เรียนที่ มีส่วนร่วมใน
เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การสืบสาน
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและชาติพันธุ์
ประเพณีไทยและชาติ
ท้องถิ่น
พันธุ์ท้องถิ่น

เกณฑ์ที่
คาดหวัง
(ร้อยละ)

๙๐

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งานสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและ
กลุ่มชาติพันธุ์
-กิจกรรมสืบฮีตสานฮอย
งานส่งเสริมและอนุรักษ์มารยาทไทย

ร้อยละ

บรร
ลุ

๙๗.๕๐
๙๓.๗๕
๙๕.๔๐





ไม่
บรรลุ

เป้าประสงค์ ข้อที่ ๓ . ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตลอดจนความสามารถในกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ที่
จาเป็นตามหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบร่วม : วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ
ความสามารถใน
กระบวนการคิด ทักษะ
ชีวิตที่จาเป็นตามหลักสูตร

- ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะการสื่อสาร
ความสามารถใน
กระบวนการคิด ทักษะ
ชีวิตที่จาเป็นตาม
หลักสูตร

เกณฑ์ที่
คาดหวัง
งาน/โครงการ/กิจกรรม
(ร้อยละ)
๘๔
๑.งานทัศนศึกษา

๒.งานส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ (ขัน้ พื้นฐาน)
- กิจกรรมวันวิชาการ
- กิจกรรมโครงงานสืบฮีตสานฮอย
๓.งานส่งเสริมทักษะวิชาการ
กิจกรรม๘ กลุ่มสาระ(ขัน้ พื้นฐาน)
- กิจกรรม English Talk
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมคณิตคิดสนุก
- กิจกรรม ASEAN DAY
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความ
เป็นเลิศทางกีฬา
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ
ดนตรี และนาฏศิลป์
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทักษะชีวิตวิชา
กอท.โครงงานทักษะอาชีพ
๔.งานพัฒนาห้องสมุด
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
- กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารานุกรมไทยฯ

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ร้อยละ

บรร
ลุ

๙๗.๗๗
๙๘.๐๐




๙๘.๐๐
๙๘.๐๐




๙๖.๙๓
๙๘.๐๐
๙๐.๑๐
๙๗.๐๐
๙๘.๖๗
๙๗.๐๐
๙๘.๖๗
๙๘.๖๗










๙๘.๐๐



๙๘.๐๐



๙๖.๒๐
๙๕.๖๖
๙๕.๖๖
๙๕.๖๕
๙๔.๕๐
๙๕.๐๐







-๑๔๙-



ไม่
บรรลุ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๒. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะความรู้ ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๘ กลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า
๒.๖๐

๒ร้อยละของผู้เรียน
มีทักษะความรู้ ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
๘ กลุ่มสาระ ไม่น้อย
กว่า ๒.๖๐

เกณฑ์ที่
คาดหวัง
(ร้อยละ)

๘๔

งาน/โครงการ/กิจกรรม
๕. งานวัดผลประเมินผล (ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมสอบวัดประเมินผลระดับ
โรงเรียน
- กิจกรรมสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับประเทศ
( NT, O – Net)
- กิจกรรมสอบวัดและประเมินผลระดับ
เขตการศึกษา ( las )
- กิจกรรมสอบประเมินทักษะการอ่านคิด
วิเคราะห์
- กิจกรรมสอบวัดความรู้
พืน้ ฐานก่อนเรียนของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
-กิจกรรมสอบประเมินทักษะการอ่าน
ของนักเรียนชั้น ป.๓,ป.๖และ ม.๓
- กิจกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร
สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ

ร้อยละ

บรร
ลุ

๘๗.๖๖



๘๖.๔๒



๘๖.๒๘



๘๘.๘๓



๘๕.๖๖



๘๖.๐๐



๘๔.๐๐



ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย ข้อที่ ๖ . ผู้เรียนนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาระยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต อย่างมีความสุข
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบร่วม : ทุกฝ่าย
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ความสุข

๑. ร้อยละของผู้เรียนนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ความสุข

เกณฑ์ที่
คาดหวัง
(ร้อยละ)

งาน/โครงการ/กิจกรรม

๘๕

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ
- กิจกรรมปลูกข้าวตามรอยพ่อฯ
- กิจกรรม กลุม่ เรียนรู้และฝึกระสบการณ์
ชีวิต
- กิจกรรม โครงงานสวนเกษตร (พี่สอนน้อง)
- กิจกรรมแบ่งปันและพัฒนาฐานการเรียนรู้

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ร้อยละ

บรร
ลุ

๘๘.๙๒ 
๙๐.๖๗
๘๗.๐๐




๘๖.๕๐
๙๑.๕๐




-๑๕๐-

ไม่
บรรลุ

เป้าประสงค์ ข้อที่ ๗. ผู้เรียนมีสุขนิสัยและสุขภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารจัดการ งานบริการสวัสดิภาพ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ด้านสุขภาพ มีสุขนิสยั
ในการดูแลตนเอง
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
น้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ของกรมพลศึกษา

- ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และ
สุขภาพจิตที่ดี
- ผู้เรียนมีความรูด้ ้าน
สุขภาพ
มีสุขนิสัยในการดูแล
ตนเอง
- ผู้เรียนมีนาหนั
้ ก
ส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย
และมีสมรรถภาพทาง
กาย
ตามเกณฑ์ของกรมพล
ศึกษา

เกณฑ์ที่
คาดหวัง
(ร้อยละ)

๘๘

๘๘

ผู้รับผิดชอบร่วม : ทุกฝ่าย

งาน/โครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมอย.น้อยรักสุขภาพ
(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมกาจัดลูกน้ายุงลาย
- กิจกรรมฟันไม่ผุและยิม้ สวย
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียนและเฝ้าระวัง
ภาวะการเจริญเติบโต
นักเรียน
- กิจกรรมบริการักษาพยาบาล
ในโรงเรียน
- กิจกรรมผมสะอาดปราศ
จากเหา
- กิจกรรมอาหารว่าง
อ่อนหวาน
- กิจกรรมบริการวัคซีน
ป้องกันโรค
- กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วม
ประกวดส้วมสุขสันต์
(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมเสียงตามสาย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่องสุขภาพ
(ขั้นพื้นฐาน)
๒.โครงการอาหารกลางวัน
ปลอดสารพิษ

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ร้อยละ

บรรลุ

๙๑.๕๔
๙๑.๒๐




๙๖.๐๐
๙๒.๕๐
๘๘.๓๓





๙๔.๐๐



๘๘.๓๓



๙๐.๐๐



๙๐.๐๐



๙๕.๐๐



๙๐.๐๐



๙๐.๐๐



-๑๕๑-

ไม่
บรรลุ

เป้าประสงค์ ข้อที่ ๘. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบร่วม: วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพ
สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน
๒. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะ กระบวนการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของทุก
ฝ่าย

เกณฑ์ที่
คาดหวัง
(ร้อยละ)

๘๔

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ

บรรลุ

๑. งานพัฒนาหลักสูตร
(ขั้นพื้นฐาน)
๒. งานสอนเสริมทักษะวิชาการ
เสาร์ - อาทิตย์
๓. งานคัดกรองผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ (ขั้นพื้นฐาน)
๔. งานจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
(ขั้นพื้นฐาน)
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็น พิเศษ

๙๒.๐๗



๙๑.๗๐



๘๔.๓๐



๘๔.๐๐



๘๔.๐๐



- สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ

๘๔.๔๐



1. งานพัฒนาหลักสูตรเด็ก
พิเศษ (ขั้นพื้นฐาน)

๘๔.๓๐



- กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตรสาหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็น พิเศษ

๘๔.๓๐



รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๕๒-

ไม่บรรลุ

มิติด้านการจัดการศึกษา :พันธกิจข้อที่ ๙ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์
ของนักบุญเปาโล
ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๙ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล
เป้าประสงค์ ข้อที่ ๙. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบร่วม : วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. เพื่อให้บุคลากรมีคณ
ุ ธรรม ๑. ครูมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบตั ิตนตาม จริยธรรมและปฏิบตั ิตน
จิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล ตามจิตตารมณ์ของ
นักบุญเปาโล

๒. เพื่อสรรหาบุคลากรที่มี
คุณวุฒิตรงตามสายงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

๑. ครูผู้สอนทุกคนมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีความรู้
ความสามารถ ตามความ
ต้องการของ
สายงาน

เกณฑ์ที่
คาดหวัง
(ร้อยละ)

๙๐

๙๐

งาน/โครงการ/กิจกรรม
๑.งานอภิบาลและแพร่ธรรม
- กิจกรรมมิสซาเปิดปีการศึกษา
- กิจกรรมการสอนคาสอน
- กิจกรรมอบรมจริยธรรมหน้าเสาธง
-กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจ
-กิจกรรมศีลศักดิส์ ิทธิ์
- กิจกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
-กิจกรรมฉลองการกลับใจนักบุญเปาโล
-กิจกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล
๒.งานประเมินผลการทางาน
บุคลากร
- กิจกรรมบารุงขวัญและกาลังใจใน
การทางาน
๓.งานวิจัยเพื่อพัฒนา
- กิจกรรมส่งเสริมครูทาวิจยั ในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๔.งานผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน
- กิจกรรมผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน
๕.งานพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
๖.งานเติมรักเพิ่มความเข้าใจ
- กิจกรรมวันครอบครัว
๑.งานการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
- กิจกรรมสรรหาบุคลากร

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ร้อยละ

บรรลุ

๙๑.๐๐
๙๕.๓๓
๙๖.๖๗
๙๔.๖๗
๙๖.๘๙
๙๕.๖๗
๙๕.๓๓
๙๒.๐๐










๙๓.๐๐



๙๓.๕๐



๙๒.๐๐



๙๒.๖๖



๙๒.๕๐



๙๓.๕๐



-๑๕๓-

ไม่
บรรลุ

๒. เพื่อสรรหาบุคลากรที่มี
คุณวุฒิตรงตามสายงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

๒. คณะผู้บริหาร คณะ
ครู และบุคลากรทุกคน
ได้รับการพัฒนาอบรม /
สัมมนา อย่างน้อย ๓๐
ชั่วโมง / ปี และมีความ
มุ่งมั่นในการแสวงหา
ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ
เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ชุมชน และสังคม

๙๐

๓. ครูผู้สอนทุกคนมี
ผลงาน / ชิ้นงาน /
นวัตกรรม / วิจัยใน
ชั้นเรียนอย่างน้อย
๑ เรื่อง / ปี

๙๐

๑.งานพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมการอบรม / สัมมนา
๒.งานพัฒนาครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
ครูให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
๓.งานนิเทศการสอน

-กิจกรรมนิเทศการสอนภายใน

๑. บุคลากรมีกาลังใจใน
การทางานให้มี
ประสิทธิภาพ



๙๒.๖๖



๙๑.๗๕



๙๓.๕๐



๑.งานวิจัยเพื่อพัฒนา

- กิจกรรมส่งเสริมครูทาวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาตนเองและ
พัฒนางาน
๒.งานผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน

- กิจกรรมผลิตและใช้สื่อการเรียน
การสอน
๓. บุคลากรมีกาลังใจในการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

๙๓.๕๐

๙๐

๙๒.๐๐



๑.งานเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ

- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี
- กิจกรรมสวัสดิการกู้ยืมเงิน

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๙๓.๐๐

-๑๕๔-



เป้าหมาย ข้อที่ ๑๐. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้มีมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารจัดการ ,ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบร่วม : ทุกฝ่าย
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในแต่
ละฝ่ายเป็นไปตามนโยบายและ
มีความเข้าใจตรงกันในการ
ปฏิบัติงาน
๒.เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
แผนงานที่ชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่
กาหนด สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน

- แผนปฏิบตั ิงานมี
โครงสร้างการบริหารงาน
และกาหนดความรับผิดชอบ
ตามฝ่ายที่ชัดเจนทุกฝ่าย
- บุคลากรทุกคนมีปฏิทิน
การปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติงานได้
ตามแผนงานของแต่ละฝ่าย
- คณะกรรมการสถานศึกษา
มีความเห็นชอบตาม
แผนพัฒนาโรงเรียน
- ผู้บริหาร ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน มี
ความพึงพอใจ
ในการดาเนินงาน
- มีข้อมูลเป็นปัจจุบันและมี
ประสิทธิภาพ บริการงาน
ให้กับผู้เกี่ยวข้องตาม
กาหนดเวลา

๑. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง และมีหลักฐาน
ครบถ้วน
๒.เพื่อการปฏิบัติงานเกิด
ความคล่องตัว มีระบบที่ดี
และประสิทธิภาพ
๓. เพื่ออานวยความสะดวกผู้
ที่มาติดต่อด้านเอกสารข้อมูล
๑.เพื่อจัดเก็บเอกสารให้งาน
เป็นระบบ และข้อมูลเป็น
ปัจจุบันมีระเบียบแบบแผน
๒.เพื่อให้บริการผู้ที่มาติดต่อ
เกิดความประทับใจด้าน
เอกสารข้อมูล สะดวก รวดเร็ว
และถูกต้อง
๑. เพื่อรับนักเรียนที่มีอายุถึง
เกณฑ์ตามระเบียบของ
โรงเรียน เข้าเรียนประจาปี
การศึกษาใหม่
(ปีการศึกษา๒๕๕๖-๒๕๕๘)

เกณฑ์ที่
คาดหวัง
(ร้อยละ)

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ

บรรลุ

๙๔

งานนโยบายและแผน
๑. กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติงาน
๒. กิจกรรมจัดทาปฏิทินการปฏิบัตงิ าน
๓. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา
๔. กิจกรรมสารวจความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง

๑๐๐.๐๐



๙๔

งานสารบรรณ

๙๙.๒๐



- งานเอกสารเป็นปัจจุบันมี
ระบบ ระเบียบ ถูกต้อง
และตรวจสอบได้
- ผู้ที่มาติดต่อได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และตรง
เวลา

๙๔

งานทะเบียน

๙๙.๗๕



๑.ผูม้ าติดต่องานรับสมัคร
นักเรียนมีความพึงพอใจที่
ได้รับข้อมูลข่าวสารชัดเจน
๒.มีนักเรียนสมัครตาม
ระเบียบที่กาหนด เพื่อสอบ
คัดเลือกเป็นไปตามเป้าหมาย

๙๔

งานการรับสมัครนักเรียน

๙๙.๔๐



รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๕๕-

ไม่
บรรลุ

๑.เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของ
บุคลากรหน่วยงานในโรงเรียน
๒.เพื่อจัดทาทะเบียนรับวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องเป็น
หมวดหมู่ง่ายต่อการบริการ

- วัสดุ-อุปกรณ์มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
บุคลากรและหน่วยงานใน
โรงเรียน
- ทะเบียนวัสดุ-อุปกรณ์
ถูกต้องเป็นหมวดหมู่

๙๔

งานวัสดุดุ – อุปกรณ์
๑. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ –
อุปกรณ์
๒. กิจกรรมจัดทาทะเบียน
วัสดุ – อุปกรณ์

๙๕.๗๕



๑.เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนัก
ถึงความสาคัญของการชาระ
ค่าส่วนต่างในส่วนทีผ่ ู้ปกครอง
ต้องรับผิดชอบและเอื้อ
ประโยชน์ในการติดตาม
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
๒.เพื่อโรงเรียนได้รับ
งบประมาณตามกาหนดเวลา

๑.ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการและชาระ
ค่าธรรมเนียมเรียนตรงตาม
กาหนด

๙๔

งานการเงินและบัญชี

๑๐๐.๐๐



๒. โรงเรียนจัดสรร
งบประมาณตามกาหนด
อย่างเพียงพอต่อการ
ดาเนินงานของทุกฝ่าย
๓.เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน ๓.ข้อมูลระบบการเงินมี
ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ความถูกต้องชัดเจนมีการ
จัดเก็บเอกสารอย่างเป็น
ระบบและตรวจสอบได้

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๕๖-

เป้าหมาย ข้อที่ ๑๐. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้มีมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารจัดการ ,ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบร่วม : ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายบุคลากร, ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑.เพื่อตรวจติดตามประเมิน
การทางานภายในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบแบบแผน

-โรงเรี ย นได้ รั บ การ
ตรวจติ ด ตามประเมิ น
การทางานภายในอย่าง
เป็นระบบแบบแผน

๒.เพื่อรองรับการนิเทศตรวจ
ติดตามการจัดการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด

-โรงเรี ย นได้ รั บ การ
นิเทศตรวจติดตามการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก
หน่วยงานต้นสังกัด

๓.เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้
เป็นไปตามนโยบายเป้าหมาย
ของโรงเรียน

-โ ร ง เ รี ย นไ ด้ พั ฒ น า
เป็ น ไปตามนโยบาย
แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง
โรงเรียน

๑. เพื่อให้มีการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ และใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ

-โรงเรียนมีการจัดระบบ
ข้ อ มู ล สารสนเทศ และ
ใช้ ส ารสนเทศในการ
บริหารจัดการ

๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อย่างสม่าเสมอแก่ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชนได้ทราบ

-โรงเรียนมีการเผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ความ
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ที่ มี ก า ร
ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง
อย่ า งสม่ าเสมอแก่ ค รู
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนได้ทราบ

๓. เพื่อจัดทาข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนให้
สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน

-โรงเรียนมีการจัดทา
ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนให้สมบูรณ์เป็น
ปัจจุบนั

เกณฑ์ที่
คาดหวัง
(ร้อยละ)

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ

บรรลุ

๘๖

๑.งานตรวจติดตามประเมินภายใน
โรงเรียน

๘๘.๔๐



๘๖

๑.งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

๙๑.๑๗



รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๕๗-

ไม่
บรรลุ

เป้าประสงค์ ข้อที่ ๑๑ : สถานศึกษาจัดอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่
เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบหลัก
: ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบร่วม : เกณฑ์ที่
คาดหวัง
(ร้อยละ)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑.อาคาร สถานที่ อุปกรณ์
และ สิ่งแวดล้อม
บรรยากาศเอื้อต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ

๑.ครู/นักเรียน/บุคลากร
ทางการศึกษา
ร่ ว ม กั น บ า รุ ง รั ก ษ า
อาคารเรียน และรักษา
ส า ธ า ร ณ ส ม บั ติ ข อ ง
โรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่
สะอาดเรียบร้อย
๒. โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้พอเพียงต่อการ
จัดกระบวนการเรียนรู้

๙๐

๓. โรงเรียนมีบรรยากาศ
สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ขึ้ น
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ
พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของ ภาวะโลกร้ อนและ
ร่วม
แรงร่วมใจในการที่จะ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา

๙๐

๔.การจัดพัสดุ–ครุภัณฑ์
เพียงพอ ต่อความ
ต้องการของบุคลากร
ครู ในโรงเรียนและ
บุคลากรสามารถ
จัดเก็บพัสดุ – ครุภณ
ั ฑ์
ให้เป็นระบบอยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๙๐

๙๐

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ

บรรลุ

๑.งานบารุงรักษาและพัฒนา
อาคารสถานที่
(โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
- กิจกรรมรักษาความสะอาด
- กิจกรรม Young cleaner project

๙๖.๕๐



๙๘.๐๐
๙๘.๐๐
๙๘.๐๐





๑. งานส่งเสริมทรัพยากรเพื่อ
การเรียนรู้
- กิจกรรมการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายใน
- กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่
๑. งานสร้างบรรยากาศ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ด้วยเกษตรธรรมชาติ)
- กิจกรรมการเกษตรชีวภาพ
(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมการแยกขยะและกาจัดขยะ
เพื่อลดมลพิษ(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมการผลิตสารชีวภาพ
(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมการอนุรักษ์ดินและ
แหล่งน้า(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรม การแข่งขัน “การจัดสวนถาด
แบบชื้น” (ขั้นพื้นฐาน)

๙๑.๐๓



๙๑.๐๐
๙๐.๓๓
๙๓.๑๐





๙๓.๖๒



๙๒.๐๐



๙๒.๓๓



๙๗.๕๐



๙๔.๒๕



๙๒.๐๐



๙๕.๐๐



๑.งานบารุงรักษาและพัฒนา
อาคารสถานที่
(โครงการจัดหาและบารุงรักษา
พัสดุ – ครุภัณฑ์)

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๕๘-

ไม่
บรรลุ

๒.สร้ า งความตระหนั ก ใน
การรักษาความปลอดภัย
ของโรงเรี ย นโดยการให้
ความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ที่
รั บ ผิ ด ชอบและผู้ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษา
ความปลอดภัยในโรงเรียน

๕. สื่อได้รับการจัดเป็น
หมวดหมู่ อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้เพียงพอต่อ
การใช้งานและเอื้อต่อ
การเรียนรู้
๑. โรงเรียนมีการเตรียม
ความพร้อมรับมือกับ
ภัยธรรมชาติและดูแล
ความปลอดภัยภายใน
โรงเรียน

๙๐

๙๐

๑. งานส่งเสริมทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรู้
- กิจกรรม สื่อเพื่อการศึกษา
(ขั้นพื้นฐาน)

๙๑.๐๓



๙๑.๗๕



๑. งานรักษาความปลอดภัย
-กิจกรรมจราจรโรงเรียน(ขั้นพื้นฐาน)
-กิจกรรมพัฒนาทักษะการป้องกัน และ
เฝ้าระวัง / ลดปัญหาอัคคีภัย พร้อมรับ
สถานการณ์จากธรรมชาติ(ขั้นพื้นฐาน)

๙๓.๕๐
๙๕.๐๐
๙๒.๐๐





เป้าประสงค์ ข้อที่ ๑๒ : โรงเรียนร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนา
ผู้รับผิดชอบหลัก
: ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผูร้ ับผิดชอบร่วม : ฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑.เพื่อให้ชุมชนได้ร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน

ชุมชนร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน

๒.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน

เกณฑ์ที่
คาดหวัง
(ร้อยละ)

๘๔

๘๔

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ

บรรลุ

งานสัมพันธ์ชุมชน
- กิจกรรมร่วมกับชุมชนในวันสาคัญ
และโอกาสต่างๆ
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
- กิจกรรมแบ่งปันความรูส้ ู่ชุมชน
(ขั้นพื้นฐาน)

๙๐.๕๐
๙๓.๖๖




๘๘.๐๐
๙๐.๐๐




๑.งานสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและกลุม่ ชาติพันธุ์
๒.กิจกรรมชมรม
๓.กิจกรรมแหล่งการเรียนรู้
๔.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

๙๗.๕๐



๑๐๐.๐๐





รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๙๑.๐๐
๙๖.๐๐

-๑๕๙-

ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย ข้อที่ ๑๓. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารจัดการ
ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน,ทุกฝ่าย
วัตถุประสงค์

ผู้เรียนปฏิบัติตาม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ร้อยละของผู้เรียน
ที่ปฏิบัติตนตาม
เอกลักษณ์โรงเรียน
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ที่ว่า
“โรงเรียนคือบ้าน”

เกณฑ์ที่
คาดหวัง
(ร้อยละ)

๙๔

เป้าหมาย ข้อที่ ๑๔. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียน
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เพื่อให้ผู้เรียน มีอัต
ลักษณ์ที่ชัดเจน ในด้าน
วินัยเด่น เก่งการงาน
บูรณาการชีวิตด้วยรัก
และรับใช้ ในวิถีที่
พอเพียง

ร้อยละของผู้เรียนที่
ปฏิบัติตนตาม
อัตลักษณ์ของนักเรียน
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบล
รัตน์ที่ว่าวินัยเด่น
เก่งการงาน บูรณาการ
ชีวิตด้วยรักและรับใช้
ในวิถีที่พอเพียงที่
ชัดเจน

เกณฑ์ที่
คาดหวัง
(ร้อยละ)

๙๔

งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน
- กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย
- กิจกรรมรักษาระเบียบวินัย
- กิจกรรมประกาศเกียรติคณ
ุ
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
- กิจกรรมจริยธรรมนาชีวิต

ร้อยละ

บรรลุ

๙๙.๕๐



ไม่
บรรลุ

ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายกิจการนักเรียน,ทุกฝ่าย
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ

บรรลุ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน
- กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย
- กิจกรรมรักษาระเบียบวินัย
- กิจกรรมประกาศเกียรติคณ
ุ
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
- กิจกรรมจริยธรรมนาชีวิต
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของ
สภานักเรียน (ขั้นพื้นฐาน)
โครงการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น
- กิจกรรมชมรมตามความถนัดและ
ความสนใจ (ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมบูรณาการ ๘ กลุม่ สาระ
(ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์
โครงการงานสัมพันธ์
- กิจกรรมน้าใจเจ้าฟ้าสู่บ้านไตร
สภาวคาม
- กิจกรรมน้าใจเจ้าฟ้าสู่บ้านวัยทอง
นิเวศน์
- กิจกรรมน้าใจเจ้าฟ้าสู่น้องบ้าน
มิตราทร (ขั้นพื้นฐาน)
- กิจกรรมเยีย่ มผูต้ กอยู่ในภาวะ
ยากลาบากทุกประเภท

๑๐๐.๐๐



รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๖๐-

ไม่
บรรลุ

เป้าประสงค์ ข้อที่ ๑๕. โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบร่วม : ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. ร้อยละของผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ

๑ ร้อยละของผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพทางด้าน
วิชาการ

๒.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ
(O-NET) เป็นไปตามสทศ.
กาหนด

๑.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
สอบ
(O-NET) เป็นไปตาม
สทศ.กาหนด

เกณฑ์ที่
คาดหวัง
(ร้อยละ)

๘๔

๘๔

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ

บรรลุ

๑. แผนงานส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ
- กิจกรรมสอบวัดและประเมินผล
ระดับเขต
- กิจกรรมสอบวัดและประเมินผล
ระดับภาค
- กิจกรรมสอบ เด็กดีติดดาว
๒.งานแข่งขันทักษะสาหรับผู้เรียน
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
(ขั้นพื้นฐาน)

๙๑.๐๐



๙๑.๐๐



๘๕.๐๐



๙๖.๐๐
๘๔.๐๐




๑.แผนงาน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ๘ กลุ่มสาระ (ขั้นพื้นฐาน)
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET)
วิชาภาษาไทย
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET)
วิชาสังคมฯ
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET)
วิชาภาษาต่างประเทศ
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET)
วิชาคณิตศาสตร์
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET)
วิชาวิทยาศาสตร์

๘๖.๔๒



รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๖๑-

ไม่
บรรลุ

๒. จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนา
๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน
- จุดเด่น :
โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ให้เด็กมีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้และ
การประสานสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้อย่างเหมาะสม
ตามวัย โดยจัดให้มีโครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬา-กรีฑาสีโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์บันทึกเล่นตามมุม
ประเมินพัฒนาการ สรุปแบบบันทึกพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เช่น การเล่นกระบะทราย
การวิ่งเก็บของ เป็นต้นซึ่งส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยที่เหมาะสมและเกิดพัฒนาการด้านต่างๆ
ในเกณฑ์มาตรฐาน มีกิจกรรมโครงการที่พัฒนาให้เด็กมีความร่าเริง สดชื่น แจ่มใส ตลอดจนเด็กยอมรับและ
ชื่นชมความสามารถในผลงานของตนเองและผู้ อื่นในทุกสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมสม่าเสมอ เด็กมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ย วกับ ความรู้ พื้น ฐานตามสาระที่เรียนรู้ตามหลั ก สู ตร ซึ่งได้ แก่ ตัว เด็ ก บุคคล และสถานที่
แวดล้ อ ม ธรรมชาติ ร อบตั ว และสิ่ งต่ า งๆรอบตั ว เด็ กตามประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้รั บ ตามบริ บ ทของ
ครอบครัวและชุมชนโดยเด็กสามารถบอกลักษณะ บอกความเหมือนความแตกต่างและความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทในการพูด การฟัง และการรับประทานอาหาร ตลอดจน
การแสดง ความเคารพต่อผู้อื่นตามแบบอย่างของวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การขอโทษเมื่อทาผิด หรือ
การขอบคุณรวมไปถึงการสารวมกิริยาเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ ซึ่งขณะที่เดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มตัวพองาม หรือหาก
ผู้ใหญ่กาลังเดินไม่ควรวิ่งตัดหน้า ควรหยุดให้ผู้ใหญ่เดินไปก่อน หรือหยุดทาความเคารพ ซึ่งเป็นการเน้นให้
นักเรียนมีกิริยามารยาท แสดงความเคารพอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัยบนบรรทัดฐานของวัฒนธรรมไทยอันดี
งาม พร้อมปฏิบัติตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือได้ตามวัย
- จุดที่ควรพัฒนา :
จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ซึ่งต้องใช้การแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหาลองผิด ลองถูกด้วยตนเองเป็นสาคัญ การใช้เหตุผล
และการสื่อสาร พร้อมเชื่อมโยงความรู้ต่างๆกับศาสตร์อื่นๆ และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา การพูด อ่าน
เขียนเนื่องจากนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
๒) ด้านการจัดการศึกษา
- จุดเด่น :
ครู มีการบริ ห ารจั ดการชั้นเรียนโดยส่ งเสริมให้ เด็ กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยเน้นสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่มีลักษณะในเชิงบวก และเกื้อกูล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ๑๒
ประการที่พึงประสงค์ให้แก่เด็ก นอกจากนี้มีการจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทั้งภายในและ
ภายนอกที่ส่งเสริมให้เด็ กเกิดการเรียนรู้มีบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้าน และ ใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม
และสติปัญญา และมีการสรุป รายงานผลพัฒ นาการของเด็กแก่ผู้ปกครองภาคเรียนละ ๑ ครั้ง มีการจัด
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน มีการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามสาระการเรียนรู้และหน่วยการสอนที่เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการพัฒนาเด็กให้มี
ศักยภาพเหมาะสมตามวัยและตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการจัดสื่อและห้องเสริมทั กษะเพื่อเป็นการ
พัฒ นาทั กษะการเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ เ ด็ ก ได้ อ ย่ า งทั่ว ถึ ง และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ มี ก ารจั ดการนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๖๒-

ตรวจสอบประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในสถานศึกษา
- จุดที่ควรพัฒนา :
ครูที่มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยยังไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน
๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
- จุดเด่น :
สถานศึกษามีการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและรอบบริเวณโรงเรียนให้เหมาะสมให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ตามหน่วยการเรียนการ
สอน มีการจัดสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนให้ความร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมพัฒนาการและทักษะทั้ง ๔ ด้านของเด็กในระดับปฐมวัยได้อย่างดี
- จุดที่ควรพัฒนา :
เปิดโอกาสให้ ชุมชนได้เข้ามาใช้หรือจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่แท้จริง
๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
- จุดเด่น :
สถานศึกษากาหนดอัตลักษณ์ระดับการศึกษาปฐมวัย “วินัยเด่น เก่งการงาน บูรณาการชีวิต
ด้วยรักและรับใช้ในวิถีที่พอเพี ยง” ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา โดยจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๕๗
– ๒๕๕๘ แผนปฏิ บั ติการโรงเรี ย นเจ้ าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีโ ครงการพัฒ นาคุณภาพชีวิ ต
นักเรียน เด็กได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัย หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ปลูกฝังให้เด็กภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ประเพณี ในกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรธรรมชาติ เด็กมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ เด็กได้รับ
การปลูกฝังให้เห็นความสาคัญของการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยชีวภาพ เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองได้ ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ ครูทุกคนแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบตามโครงการและกิจกรรที่ได้รับมอบหมาย เด็กทุกคนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนให้การสนับสนุน มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
กากับติดตาม ประเมินผล สรุปและนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาทุกปีอย่างต่อเนื่อง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
มี ค วามพึ ง พอใจ การด าเนิ น งานบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ส่ ง ผลให้ เ ด็ ก มี วิ นั ย ความ
รับผิดชอบ อดทนต่อการรอคอย ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม รู้คุณผู้อื่น มีเมตตากรุณา มีน้าใจ เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน รักและภาคภูมิใจในกลุ่มชาติพันธุ์ของตน รู้จักเป็นผู้นาและผู้ตามที่
ดี ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ
- จุดที่ควรพัฒนา :
-

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๖๓-

๕) ด้านมาตรการส่งเสริม
- จุดเด่น :
โรงเรียนบรรลุเป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมพิเศษระดับปฐมวัยทาร่วมกับ
ระดับประถม-มัธยม เพื่อตอบสนองนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วย
เกษตรธรรมชาติ โดยเด็ก ครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมและพอใจในการดาเนินการของโครงการ
- จุดที่ควรพัฒนา :
๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน
- จุดเด่น :
ผู้เรีย นส่ว นใหญ่มีสุ ขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ๑๒
ประการที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นทาเป็น ส่งผลสะท้ อนถึงเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งด้านภาษาพูด การแต่งกาย
วัฒนธรรม การสื่อสาร สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน นักเรียนมีวินัย
มีความรับผิดชอบ มาโรงเรียนทันเวลา ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนโดยเฉพาะการเข้าแถวเคารพธง
ชาติ และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ นักเรียนมีจรรยา มารยาท แสดงความเคารพอย่างถูกต้องมีการจัดอบรม
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ เป็นต้น
- จุดที่ควรพัฒนา :
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสรุป คิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผลพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาเนื่ องจากนั กเรี ย นเป็ น กลุ่ มชาติพัน ธุ์ และพัฒ นาผลการทดสอบระดับ ชาติ (O-NET) เพื่อยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม และในปีการศึกษา
ต่อไปเพิ่มเติมกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๒) ด้านการจัดการศึกษา
- จุดเด่น :
สถานศึ ก ษามี ผู้ บ ริ ห ารเป็ น นั ก บวชหญิ ง ในคณะภคิ นี เ ซนต์ ป อล เดอ ชาร์ ต ร เป็ น ผู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชี พ ชะระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล โดยให้ความเมตตาธรรมแก่บุคคลรอบข้าง เป็นผู้นาในการสร้างความ
สามั ค คี เ พื่ อ ความเป็ น น้ าหนึ่ ง ใจเดี่ ย วกั น ภายในองค์ ก รมี ค วามมุ่ ง มั่ น และอุ ทิ ศ ตนให้ กั บ การท างาน มี
ความสามารถในการบริหารโรงเรียน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
วิสัยทัศน์และเป็นผู้นาทางวิชาการ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีนโยบายในการดาเนินงานให้
บุคลากรทุกฝ่ ายมีส่ วนร่ว มในการบริ หารงาน ร่ว มกันกาหนดนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษานอกจากนี้ผู้บ ริหารมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการ
วางแผน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนา
บุคลากร อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ โดยมีจุดเน้นที่สาคัญคือการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๖๔-

โดยสร้างความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติสู่การพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และบรรลุตามพันธกิจและเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงในการ
บริหารงานอย่างต่อเนื่อง
มีการกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ
๒
ครั้ง เพื่อหาแนวทางในการพัฒ นาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ มีการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน(หัวหน้าฝ่าย) ประชุมฝ่าย ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงานของแต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และประชุม ประจาเดือน ซึ่งทาให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ผู้บริหารส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น มีจิตสาธารณะ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ
เช่น กิจ กรรมน้ าใจเจ้ าฟ้าฯ สู่คนชราโรคเรื้อนบ้านไตรสภาวคาม กิจกรรมเลี้ ยงน้อง ฯลฯ อันเป็นคุณ
ลักษณะเฉพาะของนักเรีย นในเครื อคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ตามจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการมีความเป็นผู้นา
ผู้ตามที่ดี และสามารถทางานเป็นทีมอย่างมีระบบ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและนอก
โรงเรียน ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน
- จุดที่ควรพัฒนา :
ส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ ารับการอบรมผู้ตรวจประเมินตนเอง เพื่อที่จะสามารถสะท้อนไปยัง
รูปแบบการบริหารงาน และการพัฒนานักเรียนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อไป
๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
- จุดเด่น :
สถานศึกษามีการกาหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และเชิญชวนหน่วยงาน ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ส่งเสริมให้ครูมีการสร้างและพัฒนา
กิจกรรม โดยใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา จัดทาทะเบียนรายชื่อแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียน
การสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียน ส่งเสริมให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน การสอน
ตามแผนสาระท้องถิ่น มีการส ารวจความเชี่ยวชาญในกลุ่ มผู้ ปกครอง และเชิญมาเป็นวิทยากรให้ ความรู้
เสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น
- จุดที่ควรพัฒนา :
ส่งเสริมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ให้มากขึ้น
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-๑๖๕-

๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
- จุดเด่น :
กาหนดให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนในเรื่อง “ วินัยเด่น เก่งการงาน บูรณาการชีวิตด้วย
รักและรับใช้ ในวิถีที่พอเพียง หมายถึงนักเรียนทุกคนที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์จะต้อง
เป็นผู้รู้จักประพฤติ ปฏิบัติตน ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยในการดาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ด้วยกาย วาจา ใจ ทั้ งต่อ
หน้าและลับหลัง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ ด้วยการพัฒนาทักษะ
และศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอย่างสม่าเสมอ สามารถก้าวหน้าในชีวิตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในบุคลิกภาพ
และพฤติกรรมที่เหมาะสมกับกาลเทศะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ ได้รับมอบหมายได้อย่างดี และทางานร่วมกับ
ผู้ อื่น ได้อย่ า งสร้ างสรรค์ เพีย รพยายาม อดทน ขยันขัน แข็งรักความก้าวหน้า จนส าเร็จ ลุ ล่ ว งด้ว ยดี
พร้อมกับสามารถถ่ายทอดวิธีการทางานให้กับผู้อื่นได้อย่าง มีคุณภาพ เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุ ษย์ ที่เท่าเที ยมกัน ยอมรั บความแตกต่าง ไม่แบ่งแยก พร้อมที่จะให้ โอกาสและใส่ ใจผู้อื่น เป็นผู้มีจิต
สาธารณะ ให้ความช่วยเหลือทุกคนและทุกเมื่อ รู้จักเป็นผู้ให้และบริการด้วยใจยินดี เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นด้วย
ความเข้าใจ เป็นผู้รู้จักประมาณตน มีความสมถะ พึ่งพาตนเอง ประหยัด อดออม ยอมรับฟังผู้อื่นอย่างมี
เหตุผล ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รักและภาคภูมิใจในกลุ่มชาติพันธุ์ของตน
ด้วยจิตสานึกถึงภูมิหลังอย่างกตัญญู ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการ
- จุดที่ควรพัฒนา :
๕) ด้านมาตรการส่งเสริม
- จุดเด่น :
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนโดยจัดทาโครงการ/ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสม่าเสมอ นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองและแสดงออกเชิง
สร้างสรรค์อย่ างมีความสุข มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒ นางานที่ได้รับผิดชอบ
ผลการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกกิจกรรม
- จุดที่ควรพัฒนา :
-
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-๑๖๖-

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต
๓.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ควรได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นกิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นาด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควรได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่จ าเป็ น ตามหลั ก สู ต ร โดยเฉพาะในระดั บ
ประถมศึกษา ซึ่งเริ่มรับนักเรียนเข้าเรียนใหม่ มีปัญหาพื้นฐานที่สาคัญคือการขาดทักษะในการใช้ภาษาไทย
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับการเรีย นวิชาอื่น จึงควรพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากขึ้น มีการจัดกิ
จรรมเสริมด้านวิชาการทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งทบทวนความรู้ย้อนกลับหรือการเสริมการความรู้วิชา
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดับชาติต่างๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม และในปีการศึกษาต่อไปเพิ่มเติมกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔. ความต้องการรับการช่วยเหลือและสนับสนุน
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เป็นโรงเรียนสงเคราะห์การกุศล แบบประจากินนอน เปิดทาการ
สอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
เยาวชนในชนบทที่มีฐานะยากจน กาพร้า ด้อยโอกาสทางการศึกษา เด็กที่ติดเชื้อ HIV./เอดส์ในกระแส
เลือด ได้รับผลกระทบจากเอดส์ อยู่ ในภาวะเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพที่ไม่พึงประสงค์ ถูกล่วงละเมิดทาง
เพศและยังอยู่ในระหว่างการดาเนินคดีทางศาล เป็นเด็กทั้งชาวไทยภูเขาและชาวไทยพื้นราบในภาคเหนือ
และที่อื่นตามความจาเป็นของปัญหา ให้ได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองและพัฒนาตนให้
เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถนาความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน ตามศักยภาพได้อย่างมีคุณภาพ
ต่อไป ปัจจุบันมีเด็กในความดูแลทั้งหมด ๑๐ ชนชาติพันธุ์ ได้แก่ ปกาเกอะญอ อาข่า ม้ง
ลีซอ เย้า ละว้า มูเซอ ปะหล่อง ไทยใหญ่ และพื้นราบ อยู่ในความดูแ ลของคณะเซอร์ คณะครู
และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน การดาเนินชีวิต การทางาน และสร้างบรรยากาศให้แก่
นักเรี ยน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ทางวิช าการ การปฏิบัติตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยยึด
หลักปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล ฯ เป็นหลัก
ดังนั้น ความช่วยเหลือที่ทางโรงเรียนต้องการคือ
- งบประมาณในด้านการอุปโภค บริโภค
- งบประมาณในด้านสื่อการเรียนการสอน
- งบประมาณในด้านการพัฒนาโรงเรียนและบุคลากร
(ลงชื่อ)
(นางสาวบุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
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-๑๖๗-

ความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสถานศึกษา ต่อ รายงานการปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 เห็นชอบ ต่อ รายงานการปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษา
 ไม่เห็นชอบ ต่อ รายงานการปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษา

(ลงชื่อ)
(นางสาวบุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ )
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๖๘-

๑๑๗

ภาคผนวก

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๖๙-

๑๑๗

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๗๐-

๑๑๗

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-๑๗๑-

