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พันธสัญญา 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแม่แจ่ม อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสอดคล้องตามตัวชี้วัดและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 34   

พันธสัญญาฉบับนี้จัดท าขึ้นระหว่างนายนิกร  แก้วค าดี ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่แจ่มและ         
นางสายสุนีย์  สมยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่แจ่ม ว่าจะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้  ตามบทบาท หน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้เกิด
คุณภาพสูงสุด 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

  ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนแม่แจ่ม ได้ศึกษารายละเอียดของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนแล้ว  เห็นว่าโรงเรียนได้ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มีโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ 
และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป 
  ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนแม่แจ่ม  จึงขอให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนแม่แจ่ม ขอให้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด
ไว้ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
                                      ลงชื่อ................................................... 
                 (นางสายสุนีย์  สมยศ) 
                                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ประวัติความเป็นมา 

โรงเรียนแม่แจ่มเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2518 และ
เปิดท าการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2518 โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านเนินวิทยามี นายบุญมี  
บุญญาทวี เป็นครูใหญ่ และได้ย้ายมายังสถานที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านเนินวิทยา มีเนื้อที่ 53 ไร่ 
3 งาน 39 ตารางวา ในปี พ.ศ.2519 

ปีการศึกษา 2521 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาจาก 7-3-2 เป็น 6-3-3 จึงเริ่มรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปีที่  1 (ม.1) เป็นปีแรก พร้อมกับนักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (มศ.1) เป็นรุ่นสุดท้าย   

ปีการศึกษา 2527  เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพ่ือพัฒนาชนบท รุ่นที่ 2 (มพช.2 รุ่น 2)   
ปีการศึกษา 2534  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 2546  ได้เข้าโครงการ หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  

2546 ได้มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 โรงเรียนได้ถูกโอนไปสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่  
เขต 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียน    
ในฝัน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2549 

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน รอบที่ 2    
จาก สมศ.  

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น จากศูนย์อ านวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจากส านัก
ผู้ตรวจการแผ่นดิน   

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้รับ รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เหรียญเงิน ระดับประเทศ  
เรื่อง “ศูนย์การเรียนรู้ 4 ชนเผ่า” จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จาก ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,401 คน 
ข้าราชการและครูอัตราจ้างทั้งสิ้น 80 คน ลูกจ้างทั้งหมด 12 คน โดยมีนายธวัช  นะติกา เป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2557 จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มกัลยาณมิตรเพ่ือการเสริมสร้างเครือข่าย
วิถีพุทธและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,399 คน ข้าราชการและครูอัตราจ้าง
ทั้งสิ้น 84 คน ลูกจ้างทั้งหมด 13 คน โดยมีนายธวัช  นะติกา เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
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 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียน จังหวัด
เชียงใหม่ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,338 คน ข้าราชการและครูอัตราจ้างทั้งสิ้น 81 คน ลูกจ้างทั้งหมด 12 คน โดยมี
นายธวัช  นะติกา เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่  
และอุบัติเหตุ ระดับอ าเภอ ตามโครงการ 1 อ าเภอ 1 ต าบลต้นแบบ รางวัลโรงเรียนดีเด่นอันดับ 2 จังหวัด
เชียงใหม่ ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,292  
คนข้าราชการและครูอัตราจ้างทั้งสิ้น 80 คน ลูกจ้างทั้งหมด 11 คน โดยมีนายธวัช นะติกา เป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียนและเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 จากนั้นนายวสันต์ พิทาค า รองผู้อ านวยการ
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนแม่แจ่ม จนกระทั่งถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560 นายนิกร  แก้วค าดี 
ได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนแม่แจ่มคนปัจจุบัน 

 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมพระเกียรติ ประกาศกิตติคุณ “ประโยชน์
สุขแห่งมหาชน” ระดับประเทศ โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวาย
ในหลวง” ปีที่12 ปีการศึกษา 2560 โครงงานจิตอาสารักและห่วงใย ผู้สูงวัยในชุมชนโรงเรียนแม่แจ่ม รางวัล
โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของจังหวัด ปีการศึกษา 2560 จากมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการ
ไม่สุบบุหรี่  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,244 คน โรงเรียนแม่แจ่ม มีครูทั้งสิ้น 77 คน โดยจ าแนกเป็นฝ่ายบริหาร 2 
คน ฝ่ายครูผู้สอน 75 คน ประกอบด้วยข้าราชการคร ู 65 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 8 คน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต าแหน่งธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจ าปฏิบัติหน้าที่ช่างไม้ระดับชั้น 4 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือนท าหน้าที่ดังนี้ เจ้าหน้าที่ คนงาน แม่บ้าน รวมทั้งหมดจ านวน 10 คน โดยมี  นายนิกร  แก้วค าดี เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น1,244 คน โรงเรียนแม่แจ่มมีครูทั้งสิ้น 79 คน โดยจ าแนก
เป็นฝ่ายบริหาร 2 คน ฝ่ายครูผู้สอน 77 คน ประกอบด้วยข้าราชการครู 68 คน พนักงานราชการ  2 คน ครู
อัตราจ้าง 7 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต าแหน่งธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจ าปฏิบัติหน้าที่ช่างไม้ ระดับชั้น 4 1 คน 
และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนท าหน้าที่ดังนี้ เจ้าหน้าที่ คนงาน แม่บ้าน รวมทั้งหมดจ านวน 10 คนโดยมีนาย
นิกร  แก้วค าดี เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 รูปภูเขาสูงเสียดฟ้าภายใต้มีเส้นคลื่นล้อมรอบด้วยวงกลม  

 ภูเขา หมายถึง ดอยอินทนนท์  
 เส้นคลื่น หมายถึง แม่น้ าแม่แจ่มที่ให้ความชุ่มชื่น  
 วงกลม หมายถึง ดวงอาทิตย์ 

ปรัชญา  
มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม น าอาชีพ 
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คติพจน์   
วิริเยน ทกฺขมจฺเจติ (คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร)  

สีประจ าโรงเรียน    
ม่วง – ขาว 
 

2. ภาระงาน,ปริมาณงาน 
  โรงเรียนแม่แจ่ม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประเภทไป -กลับ เปิดท าการสอนทั้งระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญศึกษา ให้บริการนักเรียนในเขตอ าเภอแม่แจ่ม โดย
จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ให้บริการทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของท้องถิ่น และเป็นหน่วยน าสังคมของชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงาน องค์กรและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการสถานศึกษาภายใต้กรอบนโยบายที่ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการก าหนด โดยเริ่มที่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และการปฏิบัติงานที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  ที่สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะชนได้ 

โรงเรียนแม่แจ่มแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ
การพัฒนาตามกระบวนการ  PDCA   

โรงเรียนแม่แจ่ม มีแผนการจัดชั้นเรียนเต็ม ม.1-ม.2-ม.3/ม.4-ม.5-ม.6 : 6-6-6/8-8-8 รวม 42  
ห้องเรียน  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,244 คน โรงเรียนแม่แจ่มมีครูทั้งสิ้น 79 คน โดยจ าแนกเป็นฝ่ายบริหาร 2 
คน ฝ่ายครูผู้สอน 77 คน ประกอบด้วยข้าราชการครู 68 คน พนักงานราชการ 2 คน  ครูอัตราจ้าง 7 คน 
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติต าแหน่งธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจ าปฎิบัติหน้าที่ช่างไม้ระดับชั้น 4  1 คนและลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือนท าหน้าที่ดังนี้ เจ้าหน้าที่ คนงาน แม่บ้าน รวมทั้งหมดจ านวน 10 คน 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
อาคารสถานที่ (จ านวนอาคาร ห้องเรียน ห้องสมุด อ่ืนๆ) 

1. เนื้อท่ี 53 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา 
2. พ้ืนที่ปลูกสร้างอาคาร 2 ไร่ 390 ตารางวา 
3. พ้ืนที่สนาม/นันทนาการ 4 ไร่ 
4. จ านวนอาคารเรียน 5 หลัง 
5. ห้องสมุด 1 หลัง 
6. สหกรณโ์รงเรียน  1 หลัง 
7. โรงอาหาร 1 หลัง 
8. จ านวนอาคารประกอบ รวม 3 หลัง ได้แก่ อาคารคหกรรม อาคารศิลปวัฒนธรรม และอาคาร

อุตสาหกรรม-เกษตร 
9. จ านวนสนามกีฬา 2 สนาม ได้แก่ สนามกีฬาบาสเกตบอล สนามฟุตบอล 
10. จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  36  ห้อง 
11. จ านวนห้องประกอบ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์        จ านวน   3   ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        จ านวน   2   ห้อง 
 ห้องดนตรี-นาฏศิลป์- ศิลปะ    จ านวน   3   ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการภาษา (ห้อง IEP)        จ านวน   3   ห้อง 
 ห้องกิจกรรมอ่ืน ๆ      จ านวน   1   ห้อง 
 ห้องพยาบาล      จ านวน   1   ห้อง 
 ประชุมละกอนหลวง/ละกอนกลาง    จ านวน     2    ห้อง 
 ห้องแนะแนว                                                             จ านวน    1    ห้อง 
 ห้องวิชาการ/ทะเบียนนักเรียน                                     จ านวน    2    ห้อง 
 ห้องสภานักเรียน                                                       จ านวน    1    ห้อง 
 ห้องสมาคมผู้ปกครอง                                                 จ านวน    1    ห้อง  
 ห้องกิจการนักเรียน          จ านวน    1    ห้อง 

 12. บ้านพักครู จ านวน 10 หลัง 
 13. ห้องน้ า จ านวน 35 ห้อง 
 

ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 
- คอมพิวเตอร์ มีจ านวนทั้งหมด     99   เครื่อง      

ใช้ในงานบริหาร 13  เครื่อง 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน  86 เครื่อง     
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้  99 เครื่อง 
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แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1.  ห้องสมุด  มี 1 หลัง   

           จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด 17,402  เล่ม   
             การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืนใช้ระบบบันทึกการยืม จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดใน

ปีการศึกษา 2560 เฉลี่ยการใช้ห้องสมุด 250 คน/วัน  
 

2. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
1.  ห้องสมุดเฉลมิพระเกียรต ิ
2.  ห้องคอมพิวเตอร ์
3.  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระฯ 
4.  ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอ 4 ชนเผ่า 
 
 
 
 
 

1.  หมู่บ้านทอผา้ซิ่นตีนจก 
2. วัดต่างๆ ในเขตอ าเภอแม่แจ่ม 

 วัดบ้านเจียง 
 วัดช่างเคิ่ง 
 วัดกู่สันหนอง 
 วัดบ้านกองกาน 
 วัดบ้านต้นตาล 
 วัดป่าแดด 
 วัดยางหลวง 
 วัดบ้านทัพ 
 วัดบุปผาราม 
 วัดพร้าวหนุ่ม 
 วัดพุทธเอ้น 

3. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกลู เฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา 
4. ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในอ าเภอแม่แจ่ม 
5. ศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชนต าบลช่างเคิ่ง 
6. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  
7. ศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงภาคเหนือ  
8. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ หน่วยจัดการ ต้นน้ าแม่แจม่ 
(น้ าตกห้วยทรายเหลือง) อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ 
9. สวนสัตว์เชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่ 
10. เวียงกุมกาม อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ่
11. อุทยานหลวงราชพฤกษ์และไนท์ซาฟารีเชียงใหม ่จังหวัด
เชียงใหม ่
12. สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ ์อ าเภอแมร่ิม   
จังหวัดเชียงใหม ่
13. ศูนย์การเรียนรู้ห้วยฮ้องใคร ้อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวัด   
เชียงใหม ่
14. ศูนย์พัฒนาการจดัสวสัดิการสงัคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์   
จังหวัดเชียงใหม ่
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3. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้
นักเรียน ในปีการศึกษา 2560 

1. พระครูมงคลวิสิฐ ให้ความรู้เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 2. วิทยากรต ารวจ ร.ท ชาตรี  ชัยชนะ และ ด.ต.ชัยวัฒน์ สีพรม วิทยากรจากชุดมวลชล

สัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 33 ร.ท.ถนอม แสงแก้ว วิทยากรจากโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล นายประพันธ์ 
กันทะจันทร์ ให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด 
 3. วิทยากรภูมปิัญญาท้องถิ่นในเขตอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
  -นางบุปผา   เชียงแสน  ให้ความรู้เรื่อง  ปิ่นปักผม 
  -นางวัชราภรณ์   แก้วประเสริฐ  ให้ความรู้เรื่อง  น้ าพริกโย๊ะ 
  -นางบัวจันทร์   นิปุณะ    ให้ความรู้เรื่อง  ดอกไม้ไหว 
  -นางกาญจนา   แซ่กือ    ให้ความรู้เรื่อง  ผ้าปักม้ง 
  -นางศรินญา   ลิโก   ให้ความรู้เรื่อง  ผ้าทอลั้วะ 
  -นางทองม้วน  สร้อยดอกไม ้  ให้ความรู้เรื่อง  นวดแผนโบราณ 
  -นายค าอ้าย   นะติกา   ให้ความรู้เรื่อง  บะกวัก 
  -นางเปี้ย   ศรีเที่ยง   ให้ความรู้เรื่อง  ขนมต้งโย้ง   
  -นายดวง   ศรีเที่ยง   ให้ความรู้เรื่อง  โคมไฟ   
  -นางกิม   จิตตะค า   ให้ความรู้เรื่อง  ว่อม 

-นางวัชรา   ศรีเที่ยง    ให้ความรู้เรื่อง  ผ้าตีนจก 
-นางจินดา   ชัยศรีมณฑล  ให้ความรู้เรื่อง  ผ้าทอกะเหรี่ยง 
-นายพรหมมินทร์  ค ากลาง  ให้ความรู้เรื่อง  จักสาน 
-นายสุภาพ   ปิ่นมณี    ให้ความรู้เรื่อง  ตัดตุง ตัดดอก 
-นางอารีย์   นะที    ให้ความรู้เรื่อง  การท าถั่วเน่า 

4. อาจารย์จากมหาวิทยาลัย และองค์กรอ่ืน ๆ  เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ฯลฯ 

 
4. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูลจาก DMC ณ 10 พ.ย. พ.ศ.2560) 
 

ที ่ ระดับ ชั้น จ านวนห้อง 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม หมายเหตุ 

1 ม. ต้น ม.1 6 90 95 185  
ม.2 5 74 99 173  
ม.3 6 104 103 207  

รวมม.ต้น 17 268 297 565  
2 ม.ปลาย ม.4 8 91 134 225  

ม.5 8 99 152 251  
ม.6 8 97 127 224  

รวมม.ปลาย 24 287 413 700  
รวมทั้งม.ต้นและม.ปลาย 41 555 710 1265  
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5. ผลการด าเนินการที่ผ่านมา   
 1.1 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
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 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 
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 2. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  
2559-2560 
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 โรงเรียนแม่แจ่มได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 3 - 5  เดือนมิถุนายน 
พ.ศ.2556  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สรุปดังนี้ 
 

 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
(ประถมศกึษา และมธัยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.61  ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ 10.00 9.72  ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.81  ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 7.89  ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 8.62 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 8.00  ดี 
ตัวบ่งช้ีที ่7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00  4.30  ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
ต้นสังกัด 

5.00  4.90  ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา          

5.00 5.00  ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของ  
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน                   
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 80.85 ดี 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาจากการประเมินรอบสาม 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริม เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง วารสารเพ่ือสุขภาพ และ
ข่าวสารในเรื่องสุขภาพในยุคปัจจุบัน การใช้แพทย์แผนไทยหรือศาสตร์แพทย์ทางเลือกในห้องพยาบาลควบคู่
กับแผนปัจจุบัน เช่น การใช้ยาสมุนไพร การนวดบรรเทาอาการปวด ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาสุขภาพ 
ด าเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี 



12 
 

 2. สถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดเกณฑ์การ
พัฒนาและการวัดผลการประเมินผลอย่างชัดเจนในแต่ละระดับชั้น และมีความสอดคล้อง ส่งผลต่ออัตลักษณ์
ของผู้เรียน ภายในระยะเวลา 2 ปี 

  3. สถานศึกษาควรพัฒนาเรื่องการอ่าน พัฒนาห้องสมุดให้มีความน่าสนใจและมีหนังสืออย่าง
เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน ส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดให้มีความน่าสนใจ เช่น กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรม
แนะน าหนังสือใหม่ กิจกรรมเกมส่งเสริมการอ่าน ซุ้มการอ่านโดยสภานักเรียน บอร์ดรักการอ่าน ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 
  4. ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา เป็นต้น ด าเนินการตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลา 2 ปี 
   5. ส ารวจความไม่เข้าใจของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส ารวจความไม่เข้าใจภาษาไทย
ของผู้เรียนในชนเผ่าต่างๆ จัดท าโครงการยอดนักอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี 
   6. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชนเผ่าให้มีความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการด าเนินการด้าน     
อัตลักษณ์ของผู้เรียน “วินัยดี มารยาทงาม” ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีกิริยามารยาทดี สุภาพอ่อนน้อม พูดจาไพเราะอ่อนหวาน มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อม
อารี มีน้ าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน เป็น
คนดีของชุมชน นักเรียนน าคุณธรรมดี มีจิตอาสา น าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชนต่อไป ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 1 ปี 
   7. การท ากิจกรรมในแต่ละครั้ ง  ควรให้ชนเผ่ามีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานหรือ
ความสามารถในการแสดงออกทุกชนเผ่าทุกครั้ง หรือหมุนเวียนการน าเสนอ พัฒนาระบบของสภานักเรียนให้มี
บทบาทในการจัดกิจกรรมของชนเผ่าให้มากขึ้น เช่น การจัดมุม นิทรรศการงานบุญของชนเผ่าตามเทศกาล 
เป็นต้น ภายในระยะเวลา 1 ปี 
   8. เน้นท ากิจกรรมให้เข้าถึงผู้ปกครองผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น เช่น จัดประชุมเป็น
กรณีพิเศษ ตามผลเป็นรายบุคคล จัดระบบการท าโครงการ และกิจกรรมให้เป็นหมวดหมู่ ดูง่าย เช่น การ
ประเมินผลแต่ละกิจกรรมควรอยู่แฟ้มเดียวกับโครงการ เป็นต้น ภายในระยะเวลา 1 ปี 
  2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  1. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยจัดระดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือพัฒนางานทั้ง 4 ด้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนที่มีหลายชนเผ่า  โดย
สร้างโครงการ/กิจกรรมน ามาปฏิบัติ เช่น โครงการการเรียนรู้อยู่ร่วมกันสมานฉันท์ชนเผ่า โครงการการเรียนรู้
ร่วมภาษา ฯลฯ ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 1 ปี 
  2. สถานศึกษาร่วมปรึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเสนอแนวทางในการ
บริหารจัดการด้านวิขาการ การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตรมาใช้ด าเนินงานทาง
วิชาการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระยะเวลา
ในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 1 ปี 
  3. ส ารวจ เรียงล าดับปัญหาตามกลุ่มสาระที่ไม่ผ่าน O-NET เชิญวิทยากรจากภายนอกร่วม
พัฒนาการจัดการ เรี ยนรู้  เ พ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนระดับชาติ  เช่น  อาจารย์ จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ภายในระยะเวลา 1 ป ี
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  3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1. โรงเรียนควรจะน าผลการประเมินเกี่ยวกับการพัฒนาในวิชาที่สอน ผลการประเมินการ
จัดการเรียนรู้ ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครู ผลการประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูทุกคน ไป
พัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการภายใน 2 ปี 
  2. พัฒนาครูในด้านการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล และน าข้อมูลมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน เป็นต้น ระยะเวลาในการด าเนินการภายใน 2 ปี 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  1. ขอความร่วมมือผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน และ
สถานศึกษาควรสร้างระบบนิเทศภายในให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 1 ป ี
  2. ผู้บริหารควรจัดท าแผนพัฒนา โดยรับฟังความคิดเห็นจากของผู้เรียน ผู้ปกครอง และความ
ต้องการของชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน และควรน าผลวิจัยขององค์กรมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนานโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา เช่น ส ารวจความต้องการของนักเรียนว่าต้องการให้โรงเรียน
ด าเนินการอย่างไรบ้าง ส ารวจความต้องการของผู้ปกครอง ส ารวจความต้องการของชุมชน ฯลฯ ระยะเวลาใน
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 1 ปี 
 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 1. โครงการรักษ์โรงเรียน 
  2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
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7. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
      สถานศึกษาได้จัดให้มีโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมจัดหา/ผลิตและ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอน กิจกรรมห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมมีการพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร ด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด 
น าเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล ประกอบ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สามารถเชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ในรูปแบบฐานการเรียนรู้วันวิชาการ พร้อมทั้งพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการ
น าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นข้อมูลได้แก่ห้องสมุด มีการก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการการเรียน
การสอนโดยเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีโครงการต่าง ๆอาทิโครงการ
เสริมสร้างสุขภาพและสุนทรียภาพ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการวินัยดีมารยาทงาม การเรียนรู้อยู่ร่วมกันสมานฉันท์ชนเผ่า  โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งการด าเนินโครงการ
เหล่านี้ได้ส่งผลให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน 
กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม ที่แตกต่าง เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นคนดีของสังคม น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาใน
ชุมชน 
 2.  ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตาม
หลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์สามารถแก้ปัญหา
และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่า
ทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตาม
หลักสูตรจากพ้ืนฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีการศึกษา
ที่แล้ว ทั้ง มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเมื่อจบปีการศึกษา นักเรียนสามารถศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นและเลือกสาขาวิชาที่เหมาะกับตนเอง ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมิน
ในด้านต่าง ๆ 
 3.  จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารได้ รวมไปถึงสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
เช่น การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี
เยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่เพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งใน
การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี 
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 4.  จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับชั้น ม.1 ยังต้องเร่งพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้น ม.4 – 6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อ
การศึกษาต่อให้เพ่ิมมากขึ้น และตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิด
การลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมไปถึงการเรียนรู้ในด้านทักษะชีวิต เพ่ือสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมและเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ระดับคุณภาพ ระดับดี 
 1.  กระบวนการพัฒนา  

          โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจกลยุทธ์    ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการประชุม วางแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนพัฒนาครู/บุคลากรของสถานศึกษา      
แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนการจัดสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ  มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  
 2.  ผลการพัฒนา  

2.1 สถานศึกษามีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาทีสอดคล้องกับ เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาวิชาการมีความ
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญ         
ตามมาตรฐานต าแหน่ง และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  

2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี              
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ  ร่วมวาง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

2.5 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

2.6 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา          
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 3.  จุดเด่น 
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประชุม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาวิชาการ ก าหนดกลยุทธ์
ส่งเสริม   อัตลักษณ์สถานศึกษาให้โดดเด่น อย่างชัดเจน ที่สอดคล้องกับ ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน ได้ใช้กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 4.  จุดควรพัฒนา 

1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มากขึ้น เช่น ร่วมวางแผนพัฒนาวิชาการ พัฒนาครู หรือวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง ขับเคลื่อนคณุภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึ กษาและการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

5. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มากขึ้น เช่น ร่วมวางแผนพัฒนาวิชาการ พัฒนาครู หรือวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

6. เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม   

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจ
พอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุก
คนท างานวิจัยในชั้นเรียน  และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนา 
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2. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้
ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ครูผู้สอนมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อม
เสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่
ละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย ครู
ทุกคนยังท าวิจัยในชั้นเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการ
สอนของครคูรอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
 4. จุดควรพัฒนา 

 ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
หลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับท้องถิ่นรักในท้องถิ่นสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 1. วิธีด าเนินการพัฒนา 
 สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่ 
 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  
  3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลเป็น    สารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  

 4) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
 5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 8) สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
     สถานศึกษาจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร น าเสนอผลการด าเนินงานรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปี
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควร
พัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีส่วนร่วม แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถานศึกษาประเมินการด าเนินงานตาม
มาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและ
กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจ
ความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาจากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการบริหารใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.  ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่าง
เป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการบริหาร ผู้ปกครอง 
ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.  จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดย
อาศัยการมีส่วนร่วม  มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 4.  จุดควรพัฒนา 
 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการติดตามตรวจสอบสถานศึกษาโดย
ต้นสังกัด แต่ยังขาดพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   และควร
พัฒนาความสามารถของนักเรียนในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาร่วมนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  รวมทั้งมีการรายงานสรุปกิจกรรมตามก าหนดเวลาหลังจาก
ด าเนินการเสร็จสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม 
ทั้งนี ้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ตามโครงการกิจกรรมที่
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น ดังที่ปรากฏผล
ประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสถานศึกษา มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ในการ
บริหารจัดการศึกษา เป็นผลให้มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่
ในระดับดีเยี่ยม ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังที่ปรากฏผล
การประเมินในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด าเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
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ผลการประเมินภาพรวม 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 3  ดี ระดับ 4  ดีเย่ียม   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 3  ด ี ระดับ 3  ด ี   

    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ 
การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 83 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 97 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและพัฒนาการจากผลการ 
สอบวัดระดับชาต ิ

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ 
ท างาน 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 98 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ 4  ดีเยีย่ม ระดับ 4  ดีเยีย่ม   
๑) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 

ก าหนดโดยไม่ขดักับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ร้อยละ 90 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 90 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ระดับ 4  ดีเย่ียม ระดับ 4  ดีเย่ียม 
  

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับ 4  ดีเยีย่ม ระดับ 4  ดีเยีย่ม   

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ 4  ดีเยีย่ม ระดับ 4  ดีเยีย่ม   
  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 

 คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ 
 อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 3  ด ี ระดับ 3  ด ี

  

  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้  
 มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับ 4  ดีเยีย่ม ระดับ 4  ดีเยีย่ม 
  

  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล   
 สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

ระดับ 3  ด ี ระดับ 3  ด ี
  

  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
 สังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 4  ดีเยีย่ม ระดับ 4  ดีเยีย่ม 
  

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบตอ่
ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ระดับ 4  ดีเยีย่ม ระดับ 4  ดีเยีย่ม 
  

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดั 
การศึกษา 

ระดับ 4  ดีเยีย่ม ระดับ 4  ดีเยีย่ม 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ระดับ 3  ดี ระดับ 4 ดีเย่ียม 
  

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้้เรียน 
ทุกคนมีส่วนร่วม  

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยดึโยงกับบริบทของชุมชนและ 
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

3. การตรวจสอบและประเมินความรูค้วามเข้าใจของผูเ้รียน 
อย่างเป็นระบบและมปีระสิทธภิาพ 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ม ี
ประสิทธิผล 

ระดับ 4  ดีเย่ียม ระดับ 4 ดีเย่ียม 
  

 การใช้ระบบการประกันคณุภาพภายในเพื่อยกระดับคณุภาพ 
การจัด การศึกษาให้ดียิ่งข้ึน 

ระดับ 4  ดีเยีย่ม ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
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8. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 

 
- รางวัล โครงงานคุณธรรมพระเกยีรติ ประกาศกิตติคุณ 
“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ระดบัประเทศ  โครงการพัฒนา
โครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกียรต ิ“เยาวชนไทย ท าดี ถวาย
ในหลวง” ปีท่ี 12 ปีการศึกษา 2560 โครงงานจิตอาสารักและ
ห่วงใย ผู้สูงวัยในชุมชน โรงเรียนแม่แจ่ม 
- รางวลัโรงเรียนปลอดบุหรีต่้นแบบท่ีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ของจังหวัด ปีการศึกษา 2560 

- ส านักงานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มกัลยาณมติรเพื่อเครอืข่ายวิถี
พุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 
- ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 
 

ผู้บริหาร - นายนิกร  แก้วค าดี ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมพระเกียรติ 
ประกาศกิตติคณุ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ระดับประเทศ  
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชน
ไทย ท าดี ถวายในหลวง” ปีท่ี 12 ปีการศึกษา 2560 โครงงาน
จิตอาสารักและห่วงใย ผู้สูงวัยในชุมชน โรงเรียนแม่แจ่ม 

- นายนิกร  แก้วค าดี  รางวัลต้นแบบคนดีศรเีชียงใหม่ 
ประจ าปี 2560 โครงการคนดีศรีเชียงใหม่ 
- นายนิกร  แก้วค าดี  รางวัลครุุสดุดี ด้านการบริหารดเีด่น 
ประจ าปี 2560 

- นายนิกร  แก้วค าดี  เกียรติบัตร ผู้ปฏิบัติหนา้ที่ในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

-นายนิกร  แก้วค าดี  เกยีรติบตัร ผู้ที่มีวินัยในการออมดีเด่น 
กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจ าปี 2560 

-นายนิกร  แก้วค าดี  เกยีรติบตัร ปฏิบัติหน้าท่ีครูที่ปรึกษา
กิจกรรม “โรงเรียนธนาคาร” ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

- นายวสันต์ พิทาค า ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมพระเกยีรติ 
ประกาศกิตติคณุ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ระดับประเทศ  
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชน
ไทย ท าดี ถวายในหลวง” ปีท่ี 12 ปีการศึกษา 2560 โครงงาน
จิตอาสารักและห่วงใย ผู้สูงวัยในชุมชน โรงเรียนแม่แจ่ม 
- รางวัลต้นแบบคนดศีรีแผ่นดิน ประจ าปี 2560 โครงการคนดี
ศรีเชียงใหม ่

-ส านักงานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มกัลยาณมติรเพื่อเครอืข่ายวิถี
พุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย 

 

-ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงใหม ่

-สมาคมครูอ าเภอแม่แจ่ม 

 

-ส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

 

 

 

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขา 

แม่แจ่ม 

 

 

-ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กลุ่มกัลยาณมติรเพื่อเครอืข่ายวิถี
พุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย 

 

-ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงใหม ่

คร ู - รางวัล ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจ าปี 2560 ได้แก่  
   1. นางสาวศศิวิมล    อินต๊ะเนตร 
   2. นางกันทรากร    จันโลหิต 
   3. นางนุชนาฎ   นาแก้ว 
   4. นายสามารถ   ใสญาต ิ
- รางวัลที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรติ ตามรอย
ประโยชนส์ุขแห่งมหาชน ระดับประเทศ  

1. นางสาวกรวรรณ โกฎิมลู 

- ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กลุ่มกัลยาณมติรเพื่อเครอืข่ายวิถี
พุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
2. นางสาวศรีฟ้า วงศานนท์ 
3. นายเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย ์

 
- รางวัล “คุรุสดุดี ดา้นครผูู้สอนดเีด่น ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา” 
   1. นางสาวศรีฟ้า     วงศานนท์ 
   2. นายนิธิพงค์        อาจใจ 
   3. นายณัฐฑะนันฒ์  ชูคดี 
   4. นายกิตติชัย        แก้วประเสริฐ 
   5. นางเจนจิรา        วงศ์วัฒนานุกุล 
   6. นางสาวดาวเรือง  แสงค า 
   7. นางสาวสิราภรณ์  นะติกา 
 
- รางวัล “ครูผูส้อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 ประจ าปีการศึกษา 
2560” 

1. นางสาวอาบทิพย์     สุรักษ ์
2. นางสาวธนิสสรา      ไมตร ี
3. นางสาวอารีลักษณ ์  บุญเกิด 
4. นางนุชนาฎ           นาแก้ว 
5. นางสาวชนิศา         พุทธเหมาะ 
6. นางพนิดา             จริยา 
7. นายชัยบดี             ไชยพรหม 
8. นายอดิศักดิ ์          ทันแก้ว 
9. นางฉวีวรรณ          ศรีใจน้อย 
10.นายเกียรติบดินทร ์ ดูใจ 
11.นายศุภิเดช           เมืองวงค์ 
12.นางพฤกษาชาติ     ฤทธิ์เรืองโรจน ์
13.นายอนุชา            เลิศศร ี
14.นางสาวสายพิน      แยลูก ู
15.นางสาวศิริลักษณ ์  รบชนะ 
16.นายสิทธิพร          สินธุปี 
17.นางสาวปวีณา       อุทัยทัศน์ 
18.นางกันทรากร       จันโลหิต 
19.นายเวทพิสิฐ         วิสิทธิ์พจมาลย ์
20.นางอรัญญา          ทาแป้น 
21.นายนฤพงษ์          ฟองแก้ว 
22.นางสายพิณ          สวนใจ 
23.นางเจนจิรา          วงศ์วัฒนานุกุล 
24.นายอัษฎาวุธ         แสนจันทร์ 
25.นางสาวกรวรรณ     โกฏิมูล 
26.นายสมพงษ์          พรปิยรตัน์ 

วิทยาลัย 
 
 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
27.นางสาวสุวิมล        สุขสบาย 
28. นางพัชชา           สิทธุวานนท์    
29.นายนิธิพงค์          อาจใจ 
30.นางสาวอรทัย       ทะบุญ 
31.นางสาวชนากานต์  เลิศด าเนิน 
32.นายบุญชัย           สมบรูณ์พลูเพิ่ม 
33.นายทศพล           มุสิกะ 
34.นายประดิษฐ ์       เขื่อนแก้ว 
35.นายวรกานต ์       ปินตา 
36.นางสาวจิตตกานต ์ สมยศ 
37.นางสาวสุภาณ ี     ชัยพิบูลวงษ ์
38.นางสาวปาลิดา      เคลือวัง 
39.นายรชต             วงศ์สุธางศ์รัตน ์
40.นางสาวดาวเรือง   แสงค า 
41.นายชลกานต ์      พุทธสอน 
42.นางพรรณภา       ด้วงทอง 
43.นางสาวณิชากร    อินต๊ะค า 
45.นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม 
46.นายนิรุต ิ           สินธุวานนท์ 
47.นายอิศราวิทย ์    จริยา 
48.นายศิลปชัย        สวุรรณปราการ 
49.นายลิขิตศลิป ์     ค ามาลา 
50.นายนิวัฒน์         กันทะศิลป ์
51.นายณัฐ์ธชนพงศ์  สุนันตะ๊ 
52.นายกิตติชัย       แก้วประเสรฐิ 
53.นางรุ่งรัตน์        เถินบุรินทร ์
54. นางสาววิภาพร  โปธ ิ
 

- รางวัล “ครูผูส้อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 ประจ าปีการศึกษา 2560” 
      1.นางสาวชนิศา     พุทธเหมาะ  
      2.นายนฤพงษ์       ฟองแก้ว  
      3. นางสายพณิ      สวนใจ 
      4.นางสาวสายพิน   แยลูก ู
      5.นางสาวอาบทิพย์  สุรักษ ์
      6.นายสมพงษ ์      พรปิยรัตน ์
      7.นางสาวกรวรรณ  โกฏมิูล 
      8.นางสาวสุวิมล     สุขสบาย 
      9.นายนิธิพงค์        อาจใจ 
     10.นายทศพล        มุสิกะ 
     11.นางจิตตกาญจน ์ สมยศ 

- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
     12.นายประดิษฐ ์     เขื่อนแก้ว 
     13.นางสาวดาวเรือง  แสงค า 
     14.นางพรรณภา      ด้วงทอง 
     15.นายชลกานต ์     พุทธสอน 
     16.นายวรกานต์       ปินตา 
     17. นางพนิดา         จริยา 
     18 นายลิขติศิลป์      ค ามาลา 
 
-รางวัลโลร่างวัล “เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับ
ทอง” 
    1.นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์   
 
-รางวัลครผูู้ขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบที่เป็น
แหล่งเรียนรู้ของจังหวัดเชียงใหม ่
    1.นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์   
 
-เกียรติบตัร ครผูู้ฝึกสอนการแข่งขนัหุ่นยนต์อย่างง่าย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
   1.นายนิรุติ  สิทธุวานนท์    
 
-เกียรติบตัร ครผูู้ฝึกสอนการแข่งขนั STEM Robocup 2017 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  1.นายนิรตุิ  สิทธุวานนท์    
 
-รางวัลชนะเลศิเครือข่ายครดูีของแผ่นดิน ระดับภาค 
  1.นางสาวกัญญาพักตร์   พวงอินชัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
-ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 
 
 
-ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 
 
 
-ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 
 
 
-คณะกรรมการอ านวยการเครือข่ายครูดีของ
แผ่นดิน มลูนิธิครูของแผ่นดิน 

นักเรียน 
 

- รางวัลเด็กดเีด่นจังหวัดเชียงใหม ่ประจ าปี 2561 
      1. เด็กหญิงชญานิษฐ์          ร่มโพธ์ิ 
 
-รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจ าปี 2560 ประเภทเด็ก
และเยาวชน 
       1. นางสาวจณิาวรรณ     ผนัแก้ว 
        2. นางสาวกมลวรรณ     จันโลหิต 
        3. นางสาวกัญญารัตน์    เกษมพิริยะกลุ 
        4. นางสาวจุฬารตัน์     เจริญตามปัญญา 
        5. นางสาวณัฐปภัสช์สร   บรรณพร. 
        6. นางสาววณัฐชญาน์      ค ามูล 
        7. นางสาวศิริพร          อินต๊ะก๋อน 
        8. นางสาวบุษยมาศ     ไชยส ุ
        9. นายสหสัวรรษ    ค ามูล 
       10. เด็กชายนิติพนต์     ตนหาร 

-ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงใหม ่
 
-ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงใหม ่
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
- รางวัลเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ตามรอยประโยชน์สุขแห่งมหาชน ระดับประเทศ  

1. นางสาวจิณาวรรณ     ผันแก้ว 
2. นางสาวกมลวรรณ     จันโลหิต 
3. นางสาวสุภาพร         แกนุ 
4. นายจรัญ      หนักแน่น 
5. นางสาวปิยนุช           รู้ดี 
6. นางสาวอรวรรณ     จุมปาดง 
7. นายกันตพิชญ์           แก้วชมพูวนา 

      8.    เด็กหญิงมนสุดา     สมยศ 
      9.    เด็กหญิงภัทรฤทัย     ริยะนา 
      10.  นางสาววรัญญาธร     ธิโน 
 
- รางวัล “เยาวชนดีเด่น” ประจ าปี 2560  

1. นายเชาว์   วินติตา 

2. นางสาวทิพวรรณ   ใจอ่อน 
 

- รางวัลระดบัเหรยีญทอง “การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. นายจรณั  หนักแน่น 
 
- รางวัลระดบัเหรยีญทอง “การประกวดเพลงคุณธรรม      
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ      
ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวจุฑามาศ  ตาปัญญา 
   2. นางสาวชนสรณ์   กลิ่นหอม 
   3. นางสาวทิวาพร    ค าวงศ์ษา 
   4. นางสาวนงนภัส    ชายสิงหค์ า 
   5. นางสาวอัจฉรา    กันทะศิลป์ 
 
- รางวัลระดบัเหรยีญทอง “การประกวดภาพยนตรส์ั้น        
ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ      
ครั้งที่ 67 
   1. เด็กหญิงกนิษฐา          สิริไฉไล 
   2. เด็กหญิงกิตติยา          นะท ี
   3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แสงปัน 
   4. เด็กหญิงปฏิมา           ศรีแสงอ่อน 
   5. เด็กหญิงวรรณิกา        สมหมาย 
  
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กลุ่มกัลยาณมติรเพื่อเครอืข่ายวิถี
พุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

- ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงใหม ่
 
-ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดเล่านิทานคณุธรรม 
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ     
ครั้งท่ี 67 
   1. นายธนากร  ขยันการ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดมารยาทไทย        
ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ     
ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงมนสุดา  สมยศ 
   2. เด็กชายอาทิตย์  นิธิสกลุบวร 
 
- รางวัลระดับเหรียญทอง “การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวปริชญา   ชมชื่น 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวกาญจนา  ค าเบี้ย 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์ 
ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ     
ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พันธ์พิชัย 
   2. เด็กหญิงกวินธิดา     ดวงสุข 
   3. เด็กหญิงทินประภา   สารินจา 
   4. เด็กหญิงธัญวรัตน์    วรรณค า 
   5. เด็กหญิงบณัฑิตา     นวลหอม 
   6. เด็กหญิงพิมพ์         ลุงที 
   7. เด็กหญิงสิรินดา      แก้วบุตร 
   8. เด็กหญิงอิสรียา      วาศร ี
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันท าอาหารคาวหวาน
เพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3” งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงรตันา         ตระกูลมิตร 
   2. เด็กหญิงสุภลักษณ์   สนธิคณุ 
   3. เด็กหญิงอรญัญา     กองจันทร์ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
- รางวัลระดบัเหรยีญทอง “การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนด
ช่วงช้ัน” งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับภาคเหนือ       
ครั้งท่ี 67 
   1. นายธัชพล  บุญเกิด 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงภาวินี         ทาวดี 
   2. เด็กหญิงรตันาภรณ์  ใจมั่น 
   3. เด็กหญิงเกสรา        อินต๊ะก๋อน 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงนันท์นภสั  บุญเทียม 
    2. เด็กหญิงภาษินี     ค าแสน 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะตดิ ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงชญานิษฐ์   ปิงกุล 
   2. เด็กหญิงปริชญา     สาคะรนิทร์ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันขับร้องเพลงไทย     
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. นายบดินทร์  แสงแก้ว 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันขับร้องเพลงไทย     
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงญาณี  กันทอง 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันขับร้องเพลงไทย     
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวบุษยมาศ  ไชยส ุ
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงลักษิกา  โพธาวรรณ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6” งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวกฤษณา  รินทะกะ 
   2. นางสาวดาวฟ้า  สิทธ์ิคงชัย 
   3. นางสาวนิชธาวัลย์  จาตา 
   4. นางสาวปัญชญา  สารินจา 
   5. นางสาววิภาดา  หล้ามา 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันการสร้างการต์ูน     
แอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงณัฐพร  เพชรเมือง 
   2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  อะติยะ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6” งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. นายคชภูมิ  แก้วชัย 
   2. นายธิติวุฒิ  วงศ์ซี่อ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. นายณัฐพล  ใจอ่อน 
   2. นายมนัสวิน  กุลเม็ง 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6” งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวมลธิชา  เกิดอาชาชาญ 
   2. นางสาวรัตติกาล  โอบอ้อม 
   3. นางสาวอินธิรา  ดูเจะ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้    
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงฐิตมิา  หนูเพชร 
   2. เด็กหญิงปาริฉัตร  บรรพต 
   3. เด็กหญิงเจนจิรา  ธิลังกา 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทองแดง “การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงเพลงอัปสร  กรรณกิา 
 
-  รางวลัระดับเหรยีญทองแดง “การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดไีทย ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงจันทกานต์  ทิพย์สอน 
   2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  รม่โพธ์ิ 
   3. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสงสรทวีศักดิ์ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทองแดง “การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎหีรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6” งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวฌาวนันท์  กรรณิกา 
   2. นายธนกร  อุทารลาภบุญ 
   3. นางสาวสุวรรณดา  โพธินา 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทองแดง “การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. นายชนะชัย  จริยา  
   2. นายเจมรัฐ  เตียงเกต ุ
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทองแดง “การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด์) ม.4-ม.6” งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 
   1. นางสาววัฒนีย์  ทะบุญ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญทองแดง “การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรคจ์ากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. นายกรพิทักญ์     กรรณิกา 
   2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีวิชัย 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทองแดง “การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3” งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงกฐิน       จอมค าสงิห์ 
   2. เด็กชายกิตตศิักดิ์  พูลผล 
   3. เด็กหญิงวิภาพร    เจริญใจ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงเพลงอัปสร  กรรณกิา 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาววางใจ  เทิดถวัลย์ชัย 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จิตตาด ู
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวอรวรรณ  จุมปาดง 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวจิรภิญญา  สุริยา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงกัลยาณี  วันทากูล 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กชายจรณั  หนักแน่น 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงจันทกานต์  ทิพย์สอน 
   2. เด็กหญิงชญานิษฐ์    ร่มโพธิ ์
   3. เด็กหญิงเบญจมาศ   แสงสรทวีศักดิ ์
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงชลติา  โปธายะ 
   2. เด็กหญิงชาลินี  อาทะ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6” งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวเกสรา  สาครินทร ์
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎหีรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3” งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงธัญชนิต   สนธิคณุ 
   2. เด็กหญิงพิมพ์วไิล  สายบุญทา 
   3. เด็กหญิงศริิพร      ธุระนันท์ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎหีรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6” งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวฌาวนันท์   กรรณิกา 
   2. นายธนกร            อุทารลาภบุญ 
   3. นางสาวสุวรรณดา  โพธินา 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3” งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงณิชมน  วัชรไพพินิจ 
   2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  เกตุแก้ว 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6” งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นายเอกสิทธิ์  รู้ฉลาด 
   2. นายไกรวิชญ์  ธิค า 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กชายสุทธิกานต์  แกนุ 
   2. เด็กชายอภิวิชญ์  ใจอ่อน 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นายปวริศร  ชัยบุตร 
 
- รางวัลระดบัเหรยีญทอง “การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3”    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงอรนุช  กุมุทชมชื่น 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6”   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ครั้งท่ี 67 
   1. นายธนดล  กรรณิกา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงภาวินี  ทาวดี 
   2. เด็กหญิงรตันาภรณ์  ใจมั่น 
   3. เด็กหญิงเกสรา  อินตะ๊ก๋อน 
 
-   รางวัลระดับเหรียญทอง “การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวกัญชพร  สุรยิะ 
   2. นางสาวปิยนุช   รู้ด ี
   3. นางสาวสุดารัตน์  นวลหอม 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3” งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงกลุธิดา  กาวิน่าน 
   2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โมตาล ี
   3. เด็กหญิงนงศิลป์  องอาจ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6” งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวกนกวรรณ  กูลเรือน 
   2. นางสาวณัฐณิชา  ฟองตา 
   3. นางสาวทิพวรรณ  ใจอ่อน 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงศริิรัตน์  สัตย์ซื่อ 
   2. เด็กหญิงศภุากร  ประกอบพร 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นายชนะชัย  จริยา 
   2. นายเจมรัฐ  เตียงเกต ุ
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดเพลงคุณธรรม     
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวจุฑามาศ  ตาปัญญา 
   2. นางสาวชนสรณ์  กลิ่นหอม 
   3. นางสาวทิวาพร  ค าวงศ์ษา 
   4. นางสาวนงนภัส  ชายสิงห์ค า 
   5. นางสาวอัจฉรา  กันทะศลิป ์
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดภาพยนตร์สั้น      
ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงกนิษฐา  สริิไฉไล 
   2. เด็กหญิงกิตติยา  นะท ี
   3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แสงปัน 
   4. เด็กหญิงปฏิมา  ศรีแสงอ่อน 
   5. เด็กหญิงวรรณิกา  สมหมาย 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดเล่านิทานคณุธรรม 
ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กชายรุ่งโรจน์  กันธิยะ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดเล่านิทานคณุธรรม 
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นายธนากร  ขยันการ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดมารยาทไทย        
ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงมนสุดา  สมยศ 
   2. เด็กชายอาทิตย์  นิธิสกลุบวร 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดมารยาทไทย       
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวกมลวรรณ  จันโลหติ 
   2. นายธนวัฒน์   จันสีมา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดสวดมนต์แปล
อังกฤษ ม.1-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เจรญิตามปัญญา 
   2. นางสาวชยานี  หล้าละวงค ์
   3. นางสาวณัฐปภัสช์สร  บรรณพร 
   4. นางสาวพัณณิตา  ไชยเสน 
   5. นางสาวรติกร  บุญรัง 
   6. นางสาววรัญญาธร  ธิโน 
   7. นางสาววิลาวณัย์  ค ามลู 
   8. นางสาวสุทินา  ค าแสน 
   9. นางสาวอนงค์นุช  แก้วบุตร  
   10. นางสาวอรุโนทัย  สมนวล 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงนันท์นภสั  บุญเทียม 
   2. เด็กหญิงภาษินี  ค าแสน 
 
- รางวัลระดบัเหรยีญทอง “การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"    
ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จุลศริิ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"   
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นายศรันยร์ัฐ  รู้เที่ยง 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันวาดภาพระบายสี    
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวกรพินธุ์  กุณะ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวจิดาภา  แซ่ย่าง 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวปริชญา   ชมชื่น 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะตดิ ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ  
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ปิงกุล 
   2. เด็กหญิงปริชญา  สาคะรินทร์ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวสุกัญญา  แซ่เฮ้อ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงกัลยาณี  วันทากูล 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวกาญจนา  ค าเบี้ย 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นายบดินทร์  แสงแก้ว 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงญาณี  กันทอง 
 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
    1. นางสาวบุษยมาศ  ไชยส ุ
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงนรศิรา  พิทาค า 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวเสาวนยี์  หนักแน่น 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงลักษิกา  โพธาวรรณ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวกาญจนา  ค าเบี้ย 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์ 
ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พันธ์พิชัย 
   2. เด็กหญิงกวินธิดา  ดวงสุข 
   3. เด็กหญิงทินประภา  สารินจา 
   4. เด็กหญิงธัญวรัตน์   วรรณค า 
   5. เด็กหญิงบณัฑิตา  นวลหอม 
   6. เด็กหญิงพิมพ์  ลุงที 
   7. เด็กหญิงสิรินดา  แก้วบุตร 
   8. เด็กหญิงอิสรียา  วาศร ี
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงจริาพัชร  ฝ่อนวน 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวอัญชนา  ใจอ่อน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.1-ม.3” งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงปพิชญา  สมบุตร 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.4-ม.6” งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวธมลพร  จันท าโรง 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ
เขตพืน้ท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงภัทรฤทัย  ริยะนา 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวศิริรตัน์  แดนไกวัลอ าไพ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแขง่ขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ม.4-ม.6” งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวนิศรา  จันทรต์ระการ 
   2. นางสาวโยทะกา  บุปผาเศวต 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิรด์) ม.1-ม.3” งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงธนนันท์  วีระวงค ์
   2. เด็กชายธีรกานต์  อินต๊ะก๋อน 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิรด์) ม.4-ม.6” งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
    1. นางสาววัฒนีย์  ทะบุญ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการจัดการค่ายพัก
แรม ม.1-ม.3” งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กชายกิตตภิพ  ไชยา 
   2. เด็กชายณัฐพนธ์  ไชยภา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
   3. เด็กชายปฏิพันธ์  จันทร์ตะ๊ 
   4. เด็กชายประจักษ์  มูลแก้ว 
   5. เด็กชายปิยะพงษ์  ศรีรักษา 
   6. เด็กชายสมัชชา  สาครินทร ์
   7. เด็กชายออม  นิพิฐธรรม 
   8. เด็กชายอินทนนท์  กันทศิลป์ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อ
ให้บริการ ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นายกันตพิชญ์  แก้วชมภ ู
   2. นายจิรวัฒน์  คุณานันท ์
   3. นายฐิติวัฒน์  กันทะศิลป ์
   4. นายธันยบูรณ์  จันเวียง 
   5. นายสหสัวรรษ  ค ามูล 
   6. นายเจษฎา  ใจขัน 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6” งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวกฤษณา  รินทะกะ 
   2. นางสาวดาวฟ้า  สิทธ์ิคงชัย 
   3. นางสาวนิชธาวัลย์  จาตา 
   4. นางสาวปัญชญา  สารินจา 
   5. นางสาววิภาดา  หล้ามา 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการสร้างการต์ูน     
แอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงณัฐพร  เพชรเมือง 
   2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  อะติยะ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3” งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กชายวิชยากร  ดอนชัย 
   2. เด็กชายอนวัช  ละดาย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6” งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นายคชภูมิ  แก้วชัย 
   2. นายธิติวุฒิ  วงศ์ซี่อ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรคจ์ากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กชายธัชพล  แสงสรทวีศักดิ์ 
   2. เด็กชายรัชชานนท์  ไกรศรี 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรคจ์ากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นายกรพิทักญ์  กรรณิกา 
   2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีวิชัย 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กชายกาญจนวัฒน์  เหมืองค า 
   2. เด็กชายสุกฤษฎ์  เก่งการท า 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีเที่ยง 
   2. เด็กชายพสิษฐ์      เลไธสง 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นายณัฐพล   ใจอ่อน 
   2. นายมนัสวิน  กุลเม็ง 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3” งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงกฐิน       จอมค าสงิห์ 
   2. เด็กชายกิตตศิักดิ์  พูลผล 
   3. เด็กหญิงวิภาพร    เจริญใจ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6” งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวมลธิชา    เกิดอาชาชาญ 
   2. นางสาวรัตติกาล  โอบอ้อม 
   3. นางสาวอินธิรา     ดูเจะ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวนริตา  อินทร 
   2. นายสิริพงษ์     ธุระนันท์ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงฐิตมิา      หนูเพชร 
   2. เด็กหญิงปาริฉัตร  บรรพต 
   3. เด็กหญิงเจนจิรา    ธิลังกา 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันจักสานไมไ้ผ่          
ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงธาวินี     พงษ์พนากุล 
   2. เด็กหญิงปนัดดา  เกียรติพิชิตพนา 
   3. เด็กหญิงรัชนี      บรมบรรพตกุล 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันจักสานไมไ้ผ่         
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นายภคิน        มาลาอนุรักษ ์
   2. นายภัทธพงษ์  ศิริสกุลไพร 
   3. นายยุทธพิชัย  จรพิบุญ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันท าอาหารคาวหวาน
เพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3” งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงรตันา        ตระกูลมิตร 
   2. เด็กหญิงสุภลักษณ์  สนธิคณุ 
   3. เด็กหญิงอรญัญา    กองจันทร์ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนด
ช่วงช้ัน” งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ                  
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นายธัชพล  บุญเกิด 
 
- รางวัลระดบัเหรยีญเงิน “การแขง่ขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ  
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จรยิา 
   2. เด็กหญิงสุภาวณิี    ธรรมปญัญา 
   3. เด็กหญิงอรณี       เอ็นโดะ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ  
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวญานิศา       บุญเทียม 
   2. นางสาวนาตยาภรณ์  โมตาล ี
   3. นางสาวนิรชา          นที 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันวาดภาพระบายสี    
ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ                 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กชายณัฐพนธ์  สอนพรม 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน 
ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ                 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงกุลชา  มงคลเจริญกศุล 
   2. เด็กหญิงชลธร  ล าน าไพร 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน    
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ                 
เขตพืน้ท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวชนิตา       โชคสุขเสียงวิเวก 
   2. นายยุทธชัย         คุ้มกันนาน 
   3. นางสาวศิริวรรณ   วิมลประสพ 
   4. นางสาวอรพิน      ชอบสุภาษิต 
   5. นางสาวเขมิสรา    ประพาสโสภติ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นายชัยวัฒน์     ว่างจิตเจริญ 
   2. นายณรงค์ฤทธิ์  ทิพย์ตา 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทองแดง “การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3” งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กหญิงสุวคนธ์  ไชยวงค์ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทองแดง “การแข่งขันคิดเลขเร็ว       
ม.1-ม.3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. เด็กชายสิทธินันท์  สาขาเรือน 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทองแดง “การแข่งขันคิดเลขเร็ว       
ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นายธนาทร  เพ็ญธรรม 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทองแดง “การแข่งขันการสร้าง Web 
Applications ม.4-ม.6” งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
   1. นางสาวธัญพิชชา  นิปุณะ 
   2. นางสาวรัชฏาวัลย์  กองจันทร์ 
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9. ข้อมูลด้านบุคลากร 
 

ตารางแสดงต าแหน่ง วิทยฐานะและอันดับครู (ข้อมูล 20 เมษายน พ.ศ.2561) 
 

ต าแหน่ง 
 

วิทยฐานะ 
 

อันดับ 
จ านวน  

ร้อยละ ชาย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ คศ.3 1 - 1 1.27 

รองผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ คศ.3 1 - 1 1.27 
คร ู ช านาญการพิเศษ คศ.3 3 5 8 10.13 
คร ู ช านาญการ คศ.2 5 14 19 24.05 
คร ู - คศ.1 16 13 29 36.70 

ครูผู้ช่วย -  4 8 12 15.19 
พนักงานราชการ -  1 1 2 2.53 

ครูอัตราจ้าง -  4 3 7 8.86 
รวมทั้งหมด 35 44 79 100 

 
 

ตารางแสดงคุณวุฒิศึกษาของครูจ าแนกตามฝ่าย และกลุ่มสาระการเรียนรู้  
(ข้อมูล 20 เมษายน พ.ศ.2561) 

 
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนคน  
 

ร้อยละ 
ชาย หญิง  

รวม ป.โท ป.ตรี ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.โท ป.ตรี ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ฝ่ายบริหาร     2 - - - - - 2 2.53 
วิทยาศาสตร์ - 4 - 4 5 - 13 16.46 
คณิตศาสตร์ 3 2 - 2 2 - 9 11.39 
สังคมศึกษา 1 3 - 4 2 - 10 12.66 
ภาษาไทย 1 - - 4 2 - 7 8.86 

ภาษาต่างประเทศ 1 3 - 1 9 - 14 17.72 
การงานอาชีพฯ 5 2 - 3 2 - 12 15.19 

ศิลปศึกษา 1 3 - 1 - - 5 6.33 
สุขศึกษาฯ 2 - - 1 1 - 4 5.06 
แนะแนว - 1 - 1 - - 2 2.53 

บรรณรักษ์ - 1 - - - - 1 1.27 
รวม 16 19 0 21 23 0 79 100 
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10. ข้อมูลการประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ประมาณการจ านวนนักเรียนและรายรับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ประเภท ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 รวมทั้งสิ้น 

70% 30% 70% 30% 100% 
รายหัว     1,411,550 604,950 1,411,550 604,950 4,033,000 
หนังสือเรียน  1,420,815 312,160 822,635 150,005 2,705,615 
อุปกรณ์       170,240 72,960 170,240 72,960 486,400 
เครื่องแบบ       376,850  157,650 - - 525,500 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       353,745  151,605 353,745 151,605 1,010,700 

รวมทั้งสิ้น    3,733,200  1,299,325 2,758,170 979,520 8,770,215 
 

หมายเหตุ ค านวณจากนักเรียนชั้นเคลื่อน 
 
 

สรุปประมาณการใช้เงิน 
โรงเรียนแม่แจ่ม ประจ าปีการศึกษา 2561 

ที ่ จ านวนนักเรียน เงิน บกศ. ประกันอุบัติเหตุ 
1 1,100 3,300,000 110,000  

 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงิน บกศ. 
ที ่ รายการที่จัดเก็บ รายจ่าย/เดือน รวมรายจ่าย/ปี 

1 ค่าจ้างครูผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ                72,000                   864,000  
2 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา                80,000                  960,000  
3 ค่าจ้างครูต่างชาติ                50,000                   600,000 

 
รวม                  2,424,000  
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สรุปประมาณการใช้เงินงบประมาณ 
โรงเรียนแม่แจ่ม ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2561 คาดว่าได้รับจัดสรร                               4,033,000  

หักค่าใช้จ่ายจ าเป็น 
1.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และซ่อมพาหนะ                                                               300,000 
2.ค่าสาธารณูปโภค                                                                                     650,000 
3.ค่าหมึก กระดาษไข โรเนียว                                                                        150,000 
4.ค่าหมึกเครื่องปริ้นกลาง วิชาการ                                                                  120,000 
5.ค่ากระดาษโรเนียว วัสดุของใช้ส านักงาน                                                         450,000 
6.ค่าเดินทางไปราชการ                                                                               300,000 
7.งบกลาง                                                                                               403,300 
                                          รวมงบ                                                   2,373,300                            
 

ยอดเงินอุดหนุนรายหัวที่คาดว่าจะได้รับ                             1,659,700  
ยอดที่เหลือ                  1,659,700 

กลุ่มงาน เปอร์เซ็นจัดสรร ยอดเงิน 
วิชาการ 60                         995,820  
บริหารงบประมาณ 10                           165,970  
บริหารทั่วไป 15                           248,955  
บริหารบุคคล 15 248,955  
รวม 100                        1,659,700  

 
 

หมายเหตุ ค านวณจากนักเรียนชั้นเคลื่อน
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

โรงเรียนแม่แจ่ม พ.ศ.2559-2562 
 

โรงเรียนแม่แจ่ม ได้ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงถึงภำพ
อนำคตหรือเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน พันธกิจ(Mission) เป้ำประสงค์ (Goal) รวมทั้งตัวชี้วัด (Key  
Performance  Indicators : KPI) ที่ต้องกำรและก ำหนดกลยุทธ์ (Strategies) เพ่ือให้เห็นแนวทำงที่จะน ำไป 
สู่กำรบรรลุผลตำมเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย ดังนี้ 

 
1. ปรัชญา/อุดมการณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ปณิธาน อัตลักษณ ์เอกลักษณ์ 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ปรัชญา/อุดมการณ์    
 “มีวินัย  ใฝ่ความรู้  คู่คุณธรรม  น าอาชีพ” 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนแม่แจ่มเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้สู่ศตวรรษที่  21 บนพ้ืนฐำนวัฒนธรรมท้องถิ่น         
ตำมรอยศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ  
แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนำ 
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนซึ่งควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมชนเผ่ำได้แสดงออกอย่ำง 
สร้ำงสรรค์ รักษ์ หวงแหนภูมิปัญญำของตนเองแสดงออกอย่ำงภำคภูมิใจ  
  5. ส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำให้มีกำรจัดหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส ำคัญตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ส่งเสริมและพัฒนำให้สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย 
และใช้แหล่งเรียนรู้อย่ำงคุ้มค่ำ 
 7. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 8. ส่งเสริมกำรสร้ำงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำให้โดดเด่น 
 9. พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลบนพ้ืนฐำนของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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 เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินในแก้ปัญหำได้อย่ำง 

สมเหตุสมผล 
3. ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
4. สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญตำมแนว 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย ใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนำ 

คุณภำพผู้เรียนอย่ำงคุ้มค่ำ 
6. มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
7. สถำนศึกษำมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
8. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำได้มำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำนของปรัชญำ- 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 กลยุทธ์  
 ข้อที่ 1 : พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 
 ข้อที่ 2 : พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำน OBECQA 
 ข้อที่ 3 : สร้ำงเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ข้อที่ 4 : ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำให้โดดเด่น 

 ข้อที่ 5 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลตำมรอยศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ปณิธาน 

  จะสร้ำงเยำวชนให้เป็นคนดี รักสถำบัน สืบสำนวัฒนธรรม 
 อัตลักษณ์โรงเรียน 
 วินัยดี มารยาทงาม 
 เอกลักษณ์โรงเรียน 
 แต่งกายงาม ตามวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จุดเน้น 
 สืบสำนงำนศิลป์ ผ้ำถิ่นเมืองแจ๋ม 
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2. กลยุทธ์ และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างสมเหตุสมผล 

3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 

1. ร้อยละ 74 ของผู้เรียนมีระดับผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทุก
รำยวิชำ 

2. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนมีทักษะ สมรรถนะในระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนมีสุขภำพจิต  สุขภำพกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
4. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์  

กีฬำ นันทนำกำรตำมควำมสนใจ 
5. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนสำมำรถระบุอำชีพสุจริตในท้องถิ่นได้ 
6. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอยำ่งเป็นระบบ   

คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำงมสีตสิมเหตุสมผล 
7. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และ

เขียนในระดับผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำขึ้นไป 
8. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนสำมำรถใช้ Internet ในกำรสืบค้นข้อมูลได ้
9. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนสำมำรถสืบค้นข้อมูลควำมรู้จำกห้องสมุดและ

แหล่งเรียนรู้อื่น 
10. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนมีคณุภำพดำ้นรักกำรท ำงำนในระดับดีขึ้นไป 
11. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนสำมำรถปฏบิัติงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 
12. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
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ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. สถานศึกษามีหลกัสูตรและกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนรว่มในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

1. ร้อยละ 86 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำท่ีได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ สำมำรถตรวจสอบได้ 

2. ร้อยละ 86 ของสถำนศึกษำมีโครงกำร/กิจกรรมทีส่่งเสริมคณุภำพ
ผู้เรยีนโดยตรงอย่ำงน้อย 10 รำยกำร 

3. ร้อยละ 90 ของครูที่มีแผนกำรจัดกำรเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
4. ร้อยละ 90 ของครูที่มีเครื่องมือวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
5. ร้อยละ 90 ของครูที่มีรำยงำนวิจัยในช้ันเรียน คนละ 1 เรื่องต่อคนตอ่

ภำคเรยีนหรือปีกำรศึกษำ 
6. ร้อยละ 86 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีนเพื่อมุ่งยกระดบั

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
7. ร้อยละ 88 ของสถำนศึกษำจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

อย่ำงน้อยภำคเรยีนละ 2 ครั้ง 
8. ร้อยละ 86 ของสถำนศึกษำมีกำรน ำแสดงแผนภูมิโครงสร้ำงของ

สถำนศึกษำอย่ำงเด่นชัด 
9. ร้อยละ 86 ของสถำนศึกษำมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำครบ

ทุกกลุ่ม/งำน 
10. ร้อยละ 86 ของสถำนศึกษำมีแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่

มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและแผนปฏิบตัิ-
กำรประจ ำป ี

11. ร้อยละ 88 ของสถำนศึกษำมีกำรพฒันำ ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำร
สถำนท่ีให้เหมำะสมต่อกำรใช้งำนและมีควำมปลอดภัย 

12. ร้อยละ 88 ของสถำนศึกษำมีกำรปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
สำธำรณูปโภคให้เหมำะสมและเพยีงพอต่อควำมต้องกำร 

13. ร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำมีกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศบุคลากร
อย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 

14. ร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำมีจ ำนวนครูและบคุลากรเพียงพอตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

15. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีศึกษา ดูงาน การแลกเปลีย่นเรยีนรู้และน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

16. ร้อยละ 90 ของบุคลากรมีความรูค้วามสามารถในการผลติและ      
ใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลายใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 

1. ร้อยละ 88 ของสถำนศึกษำมีข้อมูล หลักฐำน กำรร่วมกิจกรรม
ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนอย่ำงนอ้ยภำคเรียนละ 2  ครั้ง 

2. ร้อยละ 88 ของสถำนศึกษำมีกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อภำคเรยีน 

3. ร้อยละ 88 ของสถำนศึกษำมีกำรใช้แหล่งเรียนรู้อย่ำงน้อยภำคเรียน
ละ 1 ครั้งต่อระดับกำรศึกษำ 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. สถานศึกษามีอัตลักษณแ์ละเอกลกัษณ์ 
ที่โดดเด่น 

1. ร้อยละ 88 ของผู้เรียน ตระหนัก รู้คุณคำ่ ร่วมอนุรักษ์  สืบสำนงำน-
ศิลป์ผ้ำถิ่นเมืองแจ๋ม 

2. ร้อยละ 88 ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำตระหนัก    
รู้คุณคำ่ ร่วมอนุรักษ์ สบืสำนงำนศลิป์ผ้ำถิ่นเมืองแจ๋ม 

3. ร้อยละ 88 ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ร่วมส่งเสริม 
อัตลักษณส์ถำนศึกษำ 

 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ได้มาตรฐานสากล 

1. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนที่มีคุณภำพระดับดีขึ้นไปตำมเกณฑ์ที่
สถำนศึกษำก ำหนด 

2. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนที่สำมำรถสือ่สำรสองภำษำได้ในระดบัด ี
3. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนและบคุลำกรในสถำนศึกษำน้อมน ำหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
4. ร้อยละ 88 ของนักเรียนเห็นควำมส ำคัญเข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคญั

ทำงพระพุทธศำสนำ และวันส ำคญัต่ำงๆ และร่วมกันอนรุักษ์     
สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีทำงศำสนำ 
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3.  ทิศทางการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนแม่แจ่ม 
 โรงเรียนแม่แจ่มมีทิศทำงที่จะด ำเนินโครงกำรตำมกลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนำ เป็นกลยุทธ์ที่เอ้ือและแข็ง 
โดยใช้จุดแข็งประสำนกับโอกำสที่เกิดขึ้นจำกภำยนอกมำสนับสนุนกลยุทธ์ของโรงเรียนเพ่ือให้เกิดควำมก้ำวหน้ำใน
กำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
 
กรอบแนวแนวคิดในการพัฒนา 
 1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก่ 
นโยบำยที ่4 กำรศึกษำและเรียนรู้กำรทะนุบ ำรุงศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำจะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำ 
4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนทั่วไป       

มีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง 
4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.5 ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน 
4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นคน 
4.7 ท ำนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำ         

มีบทบำทส ำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติสุขและควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน 

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
รวมทั้งควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.9 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้ำนและวัฒนธรรมสำกล 
4.10 ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกที่ดี 

1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่ 
นโยบำยที ่1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
นโยบำยที ่2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 

2.1 กำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมกำรเมืองและควำมม่ันคงอำเซียน ประเด็นแรงงำนต่ำงด้ำว 
ยำเสพติด 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
นโยบำยที ่3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 

3.1 ในระยะเฉพำะหน้ำจะเร่งสร้ำงโอกำสอำชีพและกำรมีรำยได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกำสและแรงงำนข้ำมชำติที่ถูกกฎหมำย พร้อมทั้งยกระดับคุณภำพแรงงำน 

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 
3.6 จัดระเบียบสังคม 

นโยบำย 5 กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
5.2 พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 
5.7 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข 
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นโยบำยที ่6 กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำเที่ยวในประเทศไทย 
6.8 แก้ปัญหำน้ ำท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้ำงและท่วมเฉพำะพ้ืนที่และปัญหำ         

ขำดแคลนน้ ำในบำงพ้ืนที่และบำงฤดูกำล 
6.9 ปฏิรูปโครงสร้ำงรำคำเชื้อเพลิงประเภทต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภำษีที่เหมำะสม

ระหว่ำงน้ ำมันต่ำงชนิดและผู้ใช้ต่ำงประเภท 
6.17 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้เข้มแข็ง 

สำมำรถแข่งขนัได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน             

ได้อย่ำงจริงจัง 
นโยบำยที ่7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 

7.4 เร่งพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยในอนุภูมิ ภำคและ       
ภูมิภำคอำเซียน 

7.5 ต่อเชื่อมเส้นทำงคมนำคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จำกฐำนกำรผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทั้งภำยในประเทศและเชื่อมโยงกับอำเซียน 

7.6 พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
นโยบำยที ่8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรวิจัยและพัฒนำและนวัตกรรม 

8.2 เร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม 
8.3 ผลักดันงำนวิจัยและพัฒนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 

นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับ           กำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพำะหน้ำเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำโดย          
ให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ 

9.4 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำของประเทศให้เป็นเอกภำพในทุกมิติทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 
9.5 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศ ขยะ และน้ ำเสีย 

นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึกในกำรรักษำ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคูก่ับกำรบริหำรจัดกำร 
 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 วิสัยทัศน์  

“สู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นกำรก ำหนด

ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่ สศช. ได้จัดท ำขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศ
รำยได้สูงที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม เป็นศูนย์กลำงด้ำน กำรขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภำคสู่          
ควำมเป็นชำติกำรค้ำและบริกำร (Trading and Service Nation) เป็น แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 5 เป้าหมาย ดังนี้ 
1. กำรหลุดพันจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
2. กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงม ี

คุณภำพ ได้แก ่ 
1) ประชำชนทุกช่วงวัยมีควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security)

และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
2) กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ 3) สถำบันทำงสังคม มีควำมเข้มแข็งเป็นฐำน

รำกที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคน 
3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม ได้แก ่

1) กำรกระจำยรำยได้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้น  
2) บริกำรทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง 

4. กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก ่ 
1) รักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำง

ยั่งยืนและเป็นธรรม 
2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
3) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภัยพิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
4) เพ่ิมประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม  
5) มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้สมดุลระหว่ำงกำรอุปสงค์และอุปทำนของน้ ำ 

5. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ ได้แก ่ 
1) กำรบริหำรงำนภำครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรมมีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม  
2) ขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  
3) มีกำรกระจำยอ ำนำจที่เหมำะสม 

 
3. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561) 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมสุขในสังคม 
พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเทศ สู่สำกล 
2. เสริมสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม 
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้าประสงค์ 
1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและ       

กำรพัฒนำประเทศในอนำคต 
2. ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
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ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 
4. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    วิสัยทัศน์ 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย 
    พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลัก      

ของคนไทย 12 ประกำร 
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ และเสริมสร้ำง       

ควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ 
    เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย       
มีคุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพ และเสมอภำค 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ และ  

เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรมีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร 

บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำกระจำยอ ำนำจ และควำมรับผิดชอบสู่ส ำนักงำนเขต  
พ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

6. พ้ืนที่พิเศษได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมบริบท
ของพ้ืนที ่

7. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำง  
มีประสิทธิภำพ 

8. หน่วยงำนทุกระดับ มีงำนวิจัยที่สำมำรถน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
   ยุทธศาสตร์ 

1. จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
5. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
5. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2564) 
    วิสัยทัศน์ 
 “นครแห่งชีวิตและควำมมั่งคั่ง” (เมืองที่ให้ควำมสุขและชีวิตที่มีคุณค่ำแก่ผู้อยู่อำศัยและผู้มำเยือนในฐำนะ
เมืองที่น่ำอยู่และน่ำท่องเที่ยวในระดับโลก) 
   พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงท่องเที่ยวและบริกำรสำกล     

2. ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนและกำรคมนำคมขนส่ง     
3. ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย  

 4. ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรศึกษำระดับภูมิภำค  
5. ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรแพทย์และบริกำรสุขภำพ  

  6. ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองแห่งควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวและบริกำรสุขภำพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิตสินค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุน สู่สำกล  
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงควำมมั่นคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิ
บำล 

 
6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 4 ปี พ.ศ.2559 – 
พ.ศ. 2562) 
      วิสัยทัศน์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 เป็นองค์กรที่ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัด 
กำรศึกษำและให้บริกำรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนและมีคุณภำพ 1 ใน 10 ของประเทศ ภำยในปี 2562 
      พันธกิจ 

1. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และบริกำรกำรจัดกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำให้ประชำกรวัยเรียน  
ทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมมำรฐำน 
 2. ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำให้เกิดประสิทธิผลในกำรจัด
กำรศึกษำ 
 3. พัฒนำประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อ
คุณภำพกำรศึกษำขององค์กร บูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรน ำเทคโนโลยีมำเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
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     เป้าประสงค์   
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค และมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
 2. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ และรับผิดชอบต่อ
ผลกำรด ำเนินงำน 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มี
คุณภำพกำรศึกษำ และคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำน 
           กลยุทธ์ 
           1. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มุ่งผลให้ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
           2. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง เสมอภำค และมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
           3. พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มุ่งให้เกิดกำรพัฒนำสมรรถนะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 
           4. พัฒนำประสิทธิภำพ ระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยเน้นระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้ำง
ควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
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ส่วนที่  3 
กลยุทธ์ระดับแผนงานและโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่่าลง พบว่าเนื่องจากมีสื่อ
และเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ่าวันของ
นักเรียนและมีครูบางส่วนเท่านั้นที่ปลูกฝังคุณธรรมให้กับ
นักเรียน รวมทั้งขาดความร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และ
ชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไข
นักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม
ได้ โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที มีความ
เมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม  
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติ
ตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจ่าวัน โครงการนี้สอดคล้องกับ
นโยบายของส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่เน้นให้
ผู้เรียนคู่คุณธรรม และมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิัยใน
ตนเอง ปลูกฝังและสร้างจิตส่านึกให้แกผู่้เรียนใน
การบ่าเพ็ญ 

3. ประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม 
4. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเองสามารถท่างานและ

อยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งเป็นสุข 
 

ด่าเนินกิจกรรมในโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1.  กิจกรรมโรงเรียนวิถพีุทธ 
2.  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1    
     และม.4 ปีการศึกษา 2561 
3.  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3และม.6 
4.  แนะแนว 
5.  นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC 
 

 
30,000 
16,793 

 
10,000 
14,977 
14,958 

1. นักเรียนร้อยละ 88  เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2. นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม
ความเมตตากรุณา เอื้ อ เฟื้อ เผื่ อแผ่
เสียสละเพื่อส่วนรวม ประหยัด นิยมไทย 
ใจซ่ือสัตย์มีความกตัญญูและภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.2 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนา
การศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ซ่ึงมีเป้าหมายด้าน
คุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ่าและ
น่าสิ่ งที่ จ่า ไปฝึก คิดวิ เคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดในเชิ ง
สร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท่างาน
ร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21 
จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ทั้งการทดสอบ NT 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 และการทดสอบ       
O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ของ
โรงเรียนแม่แจ่ม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
มีผลการประเมินยังต่่ากว่าระดับประเทศในหลายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละภาคเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในรายวิชาของแต่กลุ่ม
สาระการเรียนยังมีผลการเรียนที่บกพร่อง อยู่ถึงร้อยละ 20 
    ดังนั้นทางโรงเรียนแม่แจ่ม ส่านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จึงได้ด่าเนินการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  จึงได้
ก่าหนดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ของนักเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นและตอบสนองต่อ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในด้านคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 

 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดบัชาติของ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

2. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบ
ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะหข์ั้นสูง และให้คุ้นชิน
กับรูปแบบของการทดสอบ ตลอดจนสรา้งความ
เข้าใจให้นักเรียนตระหนกัถึงความส่าคญัและ
ประโยชน์จากการทดสอบ 

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการวัดและ
ประเมินผลให้ควบคู่ไปกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 

4. เพื่อลดจ่านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่องให้
ลดต่่าลงกว่าปีการศึกษา 2560 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี ้
1. ยกระดับผลสัมฤทธิก์ารทดสอบระดบัชาติ 

(NT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และ 2 
2. ยกระดับผลสัมฤทธิก์ารทดสอบระดบัชาติ 

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
4. โรงเรียนปลอด 0, ร, มผ 

 
0 
 
0 
 
0 
0 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มมีระดับผลการเรียนผ่าน

เกณฑ์การประเมินทุกรายวิชา ร้อยละ 74 
2. นักเรียนแก้ไขผลการเรียนผา่นได้ร้อยละ 74 
3. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมี 
      ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับดี  
     ร้อยละ 74 
4.   นักเรียนเข้าร่วมเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับ 
      ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาต ิร้อยละ 86 
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติ

(NT) และ (O-NET) สูงขึ้นกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระ 

 
 



 
  

61 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ   โรงเรียนแม่แจ่มได้จัดให้มีการเตรียมผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้   สามารถคิดเป็น  ท่าเป็นและแก้ปัญหาเป็น   
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถแข่งขันกับ
บุคคลภายนอกได้ 
 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และนักเรียน
มีความตื่นตัวในการค้นควา้หาความรู้ทางด้าน
วิชาการอยู่เสมอ เกิดการเรียนรู้ และส่งผลพัฒนา
ทางด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น    

2. เพื่อกระตุ้นให้คณะครูโรงเรียนแม่แจ่ม พัฒนา
ศักยภาพนักเรียนในการจัดการศึกษาใหไ้ด้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

3. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแข่งขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการเพื่อคัดเลือกนักเรียน
เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะความสามารถใน
ระดับสูง 

 

ด่าเนินกิจกรกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. แข่งทักษะวิชาการ (วิชาการ) 
2. แข่งขันทักษะวิชาการ (ภาษาไทย) 
3. แข่งขันทักษะวิชาการ (คณิตศาสตร์) 
4. แข่งขันทักษะวิชาการ (วิทยาศาสตร์) 
5. แข่งขันทักษะวิชาการ 

(ภาษาตา่งประเทศ) 
6. แข่งขันทักษะวิชาการ (สังคมฯ) 
7. แข่งขันทักษะวิชาการ (การงานอาชพีฯ) 
8. แข่งขันทักษะวิชาการ (สุขศึกษาฯ) 
9. แข่งขันทักษะวิชาการ (ศิลปะ) 

 
200,000 

0 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 

1. ร้อยละ88 ของรายการที่ส่งเข้าแข่งขัน
ได้รับเหรียญรางวัลในระดับเขตพื้นที่ 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกจิกรรม
แข่งขันทักษะวิชาการได้พัฒนาทักษะ
ความสามารถในด้านตา่ง ๆ อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

62 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.4 โครงการเปิดบ้านอินทนิลถิ่นม่วง-ขาว 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ
ที่ส่าคัญที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง 
พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสม และมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระฯ และ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาค่าตอบ
และหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงจะท่าให้
การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ที่ต้องการ
และสามารถพัฒนานักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของหลักสูตรที่ก่าหนดไว้  

โรงเรียนแม่แจ่มเล็งเห็นถึงความความส่าคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้ เรียน และสถานศึกษา  
ดังนั้นจึงได้จัดให้มีโครงการเปิดบ้านอินทนิลถิ่นม่วงขาวขึ้นเพื่อ
เป็นเวทีให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการน่าเสนอผลงานที่เกิดจากการ
เรียนรู้ของตนเองแก่สาธารณชน 

1. เพื่อให้นักเรียนได้น่าเสนอผลงานตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในรอบปีที่ผ่านมา และได้แสดง
ความสามารถ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์การ
ท่างานเป็นหมู่คณะ 

2. เพื่อรายงานความก้าวหนา้ทางการศึกษาและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้ชุมชนและผู้สนได้
รับทราบ 

 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. เปิดบ้านอินทนิล ถิ่นมว่ง-ขาว (วิชาการ) 
2. เปดิบ้านอินทนิล-ถิ่นม่วงขาว (ภาษาไทย) 
3. เปิดบ้านอินทนิล-ถิ่นม่วงขาว 

(คณิตศาสตร์) 
4. เปิดบ้านอินทนิล-ถิ่นม่วงขาว 

(วิทยาศาสตร์) 
5. เปิดบ้านอินทนิล-ถิ่นม่วงขาว 

(ภาษาตา่งประเทศ) 
6. เปิดบ้านอินทนิล-ถิ่นม่วงขาว (สังคมฯ) 
7. เปิดบ้านอินทนิล-ถิ่นม่วงขาว           

(การงานอาชพีฯ) 
8. เปดิบ้านอินทนิล-ถิ่นม่วงขาว (สุขศึกษาฯ) 
9. เปิดบ้านอินทนิล-ถิ่นม่วงขาว (ศิลปะ) 
 

 
10,000 
4,976 
5,000 

 
7,000 

 
8,000 

 
10,000 
10,000 

 
5,000 
5,000 

 

1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการเปิดบ้าน
อินทนิลถิ่นม่วง-ขาว 

2. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดอยา่งมี
ระบบ คิดอยา่งมีเหตุผลตามหลักการ
วิทยาศาสตร์ 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการเปิดบ้านอินทนิลถิ่นม่วง-ขาว 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.5 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
   (Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซ่ึงเป็นนโยบายเร่งด่วน คือ 
“โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ” คือ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับทั้ ง
โรงเรียนรัฐบาล  ค่าเล่าเรียนฟรี ถ้าเด็กคนไหนสละสิทธิ์จะมีใบ
ประกาศเกียรติคุณให้ โดยในส่วนของงบประมาณที่รัฐช่วยเหลือ
นั้นมี 5 ส่วนด้วยกัน คือ ค่าเล่าเรียน แบบเรียน เสื้อผ้า ค่า
อุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจะได้รับเงิน
สดไปจัดซ้ือเอง 2 ส่วน คือ ค่าเส้ือผ้าและค่าอุปกรณ์การเรียน
ทั้งนี้ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จึงเป็นโครงการที่
นอกจากสะท้อนให้เห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริม
สนับสนุนด้านการศึกษาและการลงทุนด้านปัญญา ยังเป็น
โครงการที่ช่วยลดภาระของผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้เด็กไทย
ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 

1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่าหรับรายการหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนกัเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทีภ่าครัฐให้การสนับสนุน 

2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเองสามารถท่างานและ
อยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งเป็นสุข 

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาหา
ความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. สนับสนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 

และค่าเครื่องแบบนักเรียน 
2. ลูกเสือ-เนตรนารี 
3. ชุมนุม 
4. บริการสารสนเทศ ICT 
5. เรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้นม.1 
6. เรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้นม.2 
7. เรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้นม.3 
8. เรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้นม.4 
9. เรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้นม.5 
10. เรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้นม.6 

 
2,182,306 

 
161,900 
80,000 
60,000 
85,180 
38,760 
67,300 
62,640 
79,380 
95,710 

 

1. นักเรียนทุกคนโรงเรียนแม่แจ่มได้รับ 
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส่าหรับ
รายการหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  
เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.6 โครงการเรียนรวม 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
   (Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6  ก่าหนดความ
มุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ให้การศึกษาเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้ งร่ างกายจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด่ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใน
ทุกๆ ปีการศึกษาพบว่ามีนักเรียนส่วนหนึ่งที่เป็นผู้พิการทาง
การศึกษาที่ขาดการดูแลช่วยเหลือเอาใจใสอย่างจริงจัง ท่าให้
ประสบกับปัญหาความยากล่ าบากในการเรียน ขาด
ความก้าวหน้าทางการเรียน ขาดความมั่นใจในตนเอง ที่
ก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 เพื่อพัฒนานักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษา  
จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสอนเสริมทักษะให้แก่นักเรียนที่เป็นผู้
พิการทางการศึกษา ตามโครงการเรียนรวม เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้  เข้าใจในบทเรียนและได้รับการช่วยเหลือ พัฒนา
นักเรียนให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาที่แตกต่างกัน  

1. เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษามีทักษะ
การเรียนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

2. เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษาสามารถ
เรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติได้เต็มตามศักยภาพ 

3. เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษาสามารถ
ปรับตัว มีปฏิสัมพันธ์เข้ากับสังคมในโรงเรียน และ
สามารถด่ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการ 
เรียนร่วม 

- กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนรวม 
- กิจกรรมตรวจวัด IQ 
- กิจกรรมสอนเสริมทักษะ 

 
10,190 

1. นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษา
ร้อยละ 84 มีทักษะการเรียนวิชา
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น            

2. นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษาทกุ
คน ได้ปฏิสัมพันธ์กบัเด็กปกติ ปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมและด่ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

3. นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษามี
ทักษะการเรียนวิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

4. นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษา
สามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติได้เต็ม
ตามศักยภาพ 

5. นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษา
สามารถปรับตัว มีปฏิสัมพันธ์เข้ากับ
สังคมในโรงเรียน และสามารถ
ด่ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติและใช้สื่อสารกัน
ระหว่างคนในชาติ  นักเรียนเป็นผลผลิตทางการศึกษาที่มี
ความส าคัญ  โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และนักเรียนเหล่านี้จะต้องสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยรักการอ่าน  การค้นคว้า  เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการศึกษาและแสวงหาความรู้ในขั้นสูงต่อไป 
ปัจจั ยที่ จ ะส่ งผลให้ การเรี ยนการสอนภาษา ไทย เกิ ด
ประสิทธิภาพนอกเหนือจากครูผู้สอนและตัวนักเรียนวัสดุ– 
อุ ป ก รณ์ ก็ เ ป็ นปั จ จั ย ส า คัญ ในก า รสนั บสนุ น ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเช่นเดียวกัน รวมทั้งการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย ในวันส าคัญต่าง ๆ  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
และตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย ซ่ึงจะส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้น 

1. เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาไทยใหแ้ก่
นักเรียน 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีความ
ตระหนักในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 

3. เพือ่พัฒนาการจัดท่าแผนการเรียนรู้แบบ    
บูรณาการ การท่าวิจัย และการท่า PLC       
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. วันส่าคัญภาษาไทย 
2. พัฒนาการเรียนการสอน           

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
 

 
10,672 
4,514 

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทกุคน
มีการจัดท่าแผนการเรียนรู้แบบบูรณา
การ การท่าวจิัย การทา่PLC อยา่งน้อย 
ปีการศึกษาละ 1 เล่ม    

2. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มตระหนกัและ
เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.8 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

หลักสูตรสถานศึกษาขั้น พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตร
แกนกลางที่มีความมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน
ให้สูงขึ้น สามารถด่ารงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถใน
การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัดของแต่ละ
บุคคล โดยในโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 8 สาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซ่ึงสถานศึกษาต้องน่าไป
จัดท่า เป็นหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานที่ส่าคัญกลุ่ม
สาระหนึ่งซ่ึงมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ ในทุก
กลุ่มสาระโดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ท่า
กิจกรรมที่หลากหลายทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลในการสังเกต
สิ่งต่างๆ รอบตัว ตั้งค่าถามหรือปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษา เกิด
การพัฒนากระบวนการคิด หรือการคิดมีการวางแผนและลง
มือปฏิบัติการส่ารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการที่ เหมาะสม
จากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสากลและท้องถิ่น คิดตัดสินใจเลือก
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการแก้ปัญหาซ่ึงน่าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ในแบบต่าง ๆ กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวท่าให้
นักเรียนเกิดองค์ความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ โดย
ครูมีบทบาทในการวางแผนการจัดการเรียนรู้กระตุ้น แนะน่า 
เปลี่ยนบทบาทของครูจากการเป็นผู้ให้ บอก บรรยาย มาเป็น
ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนได้ค้นคว้า ศึกษาหา
ความรู้ สร้างองค์ความรู้ มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่
มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย จากรายงานผล
การทดสอบความรู้ระดับชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระการ

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ 

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพและประสทิธิภาพ
สูงขึ้น 

4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งนักเรียนและ
ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

5. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องและทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. ศึกษาดูงาน กลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์ 
2. คลินิกคณิตศาสตร์ 
3. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของครู กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 

 
20,000 

 
120 

8,089 

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุก
คนมีรายงานวิจยัในชั้นเรียนคนละ 1 
เร่ืองต่อคนต่อภาคเรียน 

2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุก
คนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส่าคัญ 

3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุก
คนได้รับการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ตัวเอง 

4. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มได้รับการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์อย่างมี
คุณภาพ 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มอยู่
ในระดับค่อนต่่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงโรงเรียนได้ตระหนัก
และเห็นความส่าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงมีการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.9 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส่าคัญยิ่ งต่อสังคมโลกใน
ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการ
ด่ารงชีวิตของทุกคน วิทยาศาสตร์สอนให้เรารู้จักคิด วิเคราะห์ 
อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล สามารถตัดสินใจจากข้อมูลและ
ประจักษ์พยานมาช่วยในการวิเคราะห์ ด้วยเหตุนี้ในการจัด
การศึกษา โรงเรียนจึงควรจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ให้แก่ผู้เรียนทั้งในเน้ือหาวิชาที่ต้องอาศัยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายรวม ทั้งมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมี
ปริมาณเพียงพอ มีกิจกรรมเสริม เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
สามารถพัฒนาความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียน
เข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น และน่า
ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม สร้างสรรค์    การ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์หากผู้สอนเน้นการสอนในเชิง
หลักวิชาการ ที่เน้นหลักการและเหตุผลมากเกินไป ผู้เรียนมักไม่
สนใจที่จะเรียนรู้เท่าที่ควร ดังนั้นการพัฒนาการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน การจัดท่าแผนการสอนอย่างเป็นระบบ การท่า
วิจัยในชั้นเรียน การ PLC วิเคราะห์ปัญหาจากการสอน เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกฝนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ท่าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ จึงควร
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกและมีส่วนร่วมในการ
แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกสถานศึกษาซ่ึงจะ
มีส่วนช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไปพร้อมกับความสนุกสนาน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
และน่าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ่าวันได้และเป็นแรงบันดาลใจให้
ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีความสุขต่อไปใน
อนาคต 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สมรรถนะและยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

2.  เพื่อฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน 

3.  เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบของ
ผู้เรียน 

4.  เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์และประยกุต์ใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการศึกษา
ต่อและในการด่ารงชีวิตในอนาคต 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

และจัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการ 

2. พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิจยัในชั้นเรียนและ 
PLC  

3. เสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้
ด้วยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
65,000 

 
 

1,198 
 
 

59,925 

1. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าร่วม
กิจกรรม 

2. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มเข้ารว่มกิจกรรม 
3. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์น่าความรู้มา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความรู้ความสามารถ
เช่ียวชาญด้านวิชาการ ใช้สื่อการสอน 
วัดผลประเมินผล 

4. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มมีระดับผลการ
เรียนคุณลักษณะ สมรรถนะผ่านเกณฑ์
การประเมินรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

5. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มมีทักษะการ
เรียนรู้  ในระดับดีขึ้น 

6. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มสามารถพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
เรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ
และการด่ารงชีวิตประจ่าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.10 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

           ก า รที่ จ ะพัฒนากา ร เ รี ยนกา รสอน ให้ บร รลุ
วัตถุประสงค์ที่ก่าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ได้นั้น ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ่าเป็นตามหลักสูตร แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่ง
ส่าคัญดังในมาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการด่าเนินงาน
และพัฒนาการ เรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตทุ ก รู ปแบบ ดั งนั้ น
สถานศึกษาจึงจ่าเป็นอย่างยิ่งที่ที่จะพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาต่าง ๆ  เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงจ่าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดท่าโครงการพัฒนาแหล่ง
แหล่งเรียนรู้สั งคมศึกษา เพื่อ ใช้ ในการเรียนการสอน 
สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 หมวด 4 มาตรา 25 ได้ก่าหนดไว้ว่ารัฐ ต้อง  ส่งเสริม
การด่าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์   
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ  ตลอดจนแหล่งเรียนรู้
อื่นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้นักเรียน
สัมพันธ์ และสัมผัสกับสรรพสิ่งที่อยู่ภายในตนและรอบตัว
นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกท่า ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับการขัด
เกลาทั้งกาย วาจา ใจ และได้เรียนรู้ในบรรยากาศที่ปลุกเร้า
จินตนาการ    สร้างเสริมสุนทรียภาพได้มากยิ่งขึ้น ในสภาพ
ปัจจุบันโรงเรียนแม่แจ่ม  ขาดสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์  และแหล่ง
เรียนรู้ที่มีความพร้อม และมีคุณภาพ ที่จะใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ และคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และเพื่อสนองต่อ
พระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดท่า
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาของโรงเรียน

1.  เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ 
     เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การเขยีนแผนการ 
     จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ สามารถ 
     น่าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนได้ 
     อย่างมีประสิทธภิาพ 
2.   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรมทุกระดับชั้น ยกระดับผลการทดสอบ 
ทางการเรียนรู้ระดับชาต ิ

3.   เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และ วิจยัใน 
      ชั้นเรียนเพือ่น่ามาใช้ในการสอนและพัฒนา 
      นกัเรียน 
4. เพื่อพัฒนาสื่อ วัสดุ อปุกรณ์  ครุภัณฑ์       การ

เรียนการสอน ภายในโรงเรียนให้มีความพร้อม 
และมีคุณภาพที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียนและครู เปิดโอกาสในการแสดง
ความสามารถทางด้นภาพยนตร์ และส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาทักษะทางด้นภาพยนตร์ 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้และ

กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. วิจัยในชั้นเรียนและ PLC 
4. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษากลุ่มสาระสังคมฯ 
 
 

 
0 

21,835 
 
0 

14,500 
 

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม จ่านวน คนมีการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
องค์ประกอบครบถ้วน 

2. นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ใน
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถ 

3. ครูร้อยละ 84  มีสื่อการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระและมีเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โรงเรียนแม่แจ่ม  
จ่านวน  9  คน 

5. แผนการจัดการเรียนรู้ของคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
และสามารถนา่ใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างดีเยีย่ม 

6. จัดให้มีกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของ สพฐ. และ สพม.34   
ในแผนปฏิบัติการประจ่าปีการศึกษา 
2561 

7. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองเต็มตามศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

ขึ้น  เพื่อแก้สภาพปัญหาดังกล่าวของโรงเรียนต่อไปและ
ปัจจุบันการผลิตภาพยนตร์สั้นถือเป็นกิจกรรมยอดนิยมในหมู่
เยาวชน เห็นได้จากการที่เยาวชน ให้ความสนใจอย่างมากใน
การเข้าร่วมจัดโครงการประกวดผลิตภาพยนตร์ทั้งขนาดสั้น
และขนาดยาวใน หัวข้อต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์ การประชาสัมพันธ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อ
ส่งเสริมค่านิยมอันดีที่ต้องมุ่งเน้น ให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน 
ด้วยความส่าคัญของโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (หนังสั้น) การ
ผลิตภาพยนตร์ และเพื่อตอกย้่าความเป็นสถาบันการศึกษาที่
ให้ความส่าคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
รวมทั้งสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าแก่สังคมและมีคุณภาพตาม
ความต้องการของการผลิตภาพยนตร์  
การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายใน
การปฏิรูปการศึกษานั้น สิ่งที่เป็นหัวใจส่าคัญ คือการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส่าคัญที่สุด และบุคคลที่
สามารถท่าให้การศึกษา  เกิดประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์
สูงสุดคือครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนเป็นตัวก่าหนดประสิทธิภาพ
ของนักเรียน ภารกิจหลักที่ส่าคัญของสถานศึกษา คือการ
ด่าเนินการให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้
สามารถสร้างเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน ดังนั้น
ครูผู้สอนจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ใน
ด้านจัดกระบวนการเรียนรู้และมีความรู้ทางวิชาการที่ทันต่อ
เหตุการณ์ การส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญจึงเป็น
นวัตกรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
การศึกษา ซ่ึงบุคลากรที่ส่าคัญที่จะเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจหลักนี้
ให้บรรลุวัตถุประสงค์  คือ ครูผู้สอน การอบรมพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ จึงมีความจ่าเป็นอย่างยิ่ง 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

และเป็นหัวใจส่าคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุผล
ตามนโยบายของการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ดังนั้นการ
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ส่าคัญควบคู่กับการปฏิรูปการเรียนรู้และ
แผนพัฒนาโรงเรียนแม่แจ่ม ที่มุ่งส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการ
พัฒนาเป็นครูมืออาชีพอย่างจริงจัง   
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.11 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการสร้างและพัฒนา
คนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคน
เก่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและ
จิตใจซ่ึงปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนแม่แจ่ม มีความสามารถใน
ด้านกีฬาและกรีฑาเป็นอย่างมากซ่ึงที่ผ่านมาในการแข่งขันแต่ละ
ครั้งได้รับความรางวัลหลายรายการแต่ยังขาดโอกาสในการ
แข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเช่นในระดับจังหวัด ระดับภาคหรือ
แม้แต่ในระดบัประเทศ 
  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้เห็นความส าคัญ
ของการแข่งขันกีฬาและการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระจึง
ได้ด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษาขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการแข่งขัน
ระดับที่สูงขึ้น ซ่ึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  
ตลอดจนมีสื่อวัสดุ-อุปกรณ์ที่เพียงพอเพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ค้นพบ ศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง 

1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ และพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬา
และกรีฑาของนักเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด 

3. เพื่อพัฒนานักเรียนที่สนใจด้านกีฬาได้เข้าสู่การ
แข่งขันในระดับที่สูงขึ้นสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน 

4. เพื่อปรับสภาพของห้องเรียนสุขและพลศึกษาให้มี
บรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. การแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน

โรงเรียน 
2. พัฒนาศักยภาพกีฬาภายนอกสู่

ความเป็นเลิศ 
3. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
4. การจัดซ้ือสื่อและพัฒนาการเรียน

การสอน 
 

 
31,400 

 
22,970 

 
4,830 
45,000 

1. นักเรียนสามารถเข้ารว่มแข่งขันใน
ระดับสูงขึ้น 

2. วัสดุอุปกรณ์มีคุณภาพเพยีงพอในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้

3. นักเรียนที่ได้รับผลการแข่งขัน อันดับ    
1 – 3  

4. กลุ่มสาระมีวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีพัฒนาการเรียนรู้ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.12 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

การจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของส่านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งมั่นเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถให้ครบทุกด้านอันเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่
รู้ ใฝ่ เรียน รู้จักพัฒนาตนเองตามศักยภาพที่ตนมีอยู่อย่าง
สร้างสรรค์ดังนั้นจึงอยากที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ให้มีความหลากหลาย และ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ทั้งศึกษาจาก
ในห้องเรียน นอกห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
ชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และได้ลงมือปฏิบัติจริง
จากการออกแสดงทั้งในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้นักเรียนมี
ความพร้อมในการเรียนและสามารถน่าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงจะเป็นที่จะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการ
แสดงและการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วาง
ไว้ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ แสดงออก
ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ 

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรกัสามัคคี รู้จักการท่างาน
เป็นทีม และมีความรับผิดชอบ 

3. เพื่อให้นักเรียนมีแนวคิดในการน่าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน 

4. เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมตามความตอ้งการ 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน

ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป ์
2. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน

การสอนสู่ความเป็นเลิศของ  
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

3. แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน     
(กลุ่มสาระฯ รู้ศิลปะ) 

 
77,062 

 
5,000 

 
 

22,200 
 

1. ร้อยละ 88 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความสามารถในการ
แสดงออกอยา่งสร้างสรรค์ 

2. ร้อยละ 88 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรักและชื่นชอบใน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาต ิ   

3. นักเรียนมีความรู้ สามารถปฏิบัติตาม
กิจกรรมที่ก่าหนด และน่าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวันได้ 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่
เพิ่มเติมจากการเรียนในหอ้งเรียน 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.13 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

หัวใจส่าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการ
สร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้
เป็นคนดีและคนเก่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยม
หลักของคนไทย12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 
สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ 
รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และ
ในแต่ละช่วงชั้น กล่าวคือนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จะจัด
การศึกษาให้นักเรียนได้ค้นหาอาชีพตามความต้องการของตนเอง 
และมีโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาพของงานและการฝึกทักษะ
อาชีพเบื้องต้นระดับชั้น ม.4-6 นักเรียนควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
อาชี พในอนาคตอย่ างมี ความหมายและได้ รั บการฝึ ก
ประสบการณ์ทางอาชีพ โดยก่าหนดให้มีหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อการมีงานท่า  
 โรงเรียนแม่แจ่มได้จึ งได้รับสนองนโยบายจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้วิสัยทัศน์ "การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย"  ให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงการค้นคว้า รวบรวม 
และประมวลผลจากแหล่งเรียนรู้ น่ามาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
มีโอกาสได้รับการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพแต่ทั้งนี้ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนนั้น จ่าเป็นต้องใช้สื่อ เทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์ ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่เหมาะสม และ
เพียงพอเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนมีคุณภาพ
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพ  
สามารถน่าวิชาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ 
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในการหางานท่าใน
อาเซียน และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได ้

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  

2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของคณะครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

3. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานอาชีพของผู้เรียน  
 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. การพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน (คหกรรม) 
2. การพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน (เกษตรกรรม) 
3. การพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน (ธุรกจิ) 
4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ม.ต้น 

5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ม.ปลาย 

6. การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน (อุตสาหกรรม) 

7. พัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน กลุ่ม
สาระฯ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี   

8. ยกผลสัมฤทธิก์ารจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

 
22,446 

 
4,880 

 
5,493 

 
35,920 

 
 

35,920 
 
 

35,920 
 

30,000 
 
 
0 

1. ร้อยละ 88 ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้อยู่ในระดับด ี

2. ร้อยละ 88 ของคณะครูมีการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  

3. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานอาชีพ  

4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและ
เทคโนโลยีให้สูงขึ้น 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยมีี
การพัฒนา 

6. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานอาชีพ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.14 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมี
ความส่าคัญและจ่าเป็นอย่างยิ่ง ในชีวิตประจ่าวัน เนื่องจาก
เป็นเครื่องมือส่าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การ
แสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก 
น่ามาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วย
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และ
เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มี
เจตคติที่ ดีต่ อการใช้ภาษาต่า งประเทศ และใช้ภาษา 
ต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ 
ได้ ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการด่าเนินชีวิต  
ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซ่ึงโรงเรียน
แม่แจ่มก่าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คือ ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน ดังนั้น ทางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงมีการด่าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มได้เรียนรู้ มีการใช้
ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร สื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่าง
เหมาะสม ใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ 
และเปิดโลกทัศน์ของตน การใช้ภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน 
และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ ประกอบ
อาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ ใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร  
และสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลอย่าง
เหมาะสม  

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
จริง สามารถแสดงออกอยา่งสร้างสรรค์ มีความ
สามัคคี ท่างานร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข 

3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาตา่งประเทศ 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ English  Camp 
2. วันคริสต์มาส 
3. วันตรุษจีน 
4. ค่ายภาษาจีน 
5. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู ้
6. กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เด็กศิลป-์

อังกฤษฟุตฟิตกบัเจ้าของภาษา 
7. พัฒนาทักษะการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษนอกสถานที ่
8. กิจกรรม PLC 

 
20,035 

 
10,000 
11000 
9,500 
11,285 

 
5,120 

 
3,500 

 
0 

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 88 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมร้อยละ 60 
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร  และสร้างความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลอย่างเหมาะสม 

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาตา่งประเทศ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   2.3 โครงการโรงเรียนสีขาว 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

    จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากใน
ปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อ ประชาชน
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน่ามาซ่ึงปัญหา
ครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการ
ปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่น ๆ ความส่าเร็จที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมตามความ
คาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซ่ึงมีครู 
อาจารย์เป็นหลักส่าคัญในการด่าเนินการพัฒนา คุณภาพชีวิต
ของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่า
ของสังคม การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมด่าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุข
ตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่าน กระบวนการทางการศึกษาที่
สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องด่าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบาย
ของ กระทรวง ศึกษาธิการ ที่ต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คน
ดี ด่ารงตนให้อยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจาก จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
กระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มี
พฤติกรรมไปเกี่ยวข้อง กับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน 
อุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่
ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ซ่ึงมาจากปัจจัยเสี่ยง 
และผลกระทบจากแหล่งอบายมุข  

1. เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันและจิตส่านึกที่จะไม่ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

2. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

3. เพื่อให้โรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากทุกภาพส่วน ส่งผลให้ 

4. นักเรียนมีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามที่ต้องการ 
5. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือเอาใจใส่

จากทุกภาคส่วน ในด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
6. ท่าให้ลดปัญหาทางสังคมผู้ปกครองนักเรียน 
 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. ประชุมผู้ปกครองและเครือข่าย

ผู้ปกครอง 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
8,440 

 
108,061 

1. ร้อยละ 88 ของนักเรียนได้รับการคัด
กรองและติดตามอยา่งต่อเนื่อง 

2. ร้อยละ 88 ของบุคลากรทั้งหมดของ
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 

3. นักเรียนหลีกเล่ียง ปอ้งกันตนเองจาก
สารเสพติดให้โทษ 

4. นักเรียนแม่แจ่มทกุคน ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพ
ปัญหา 

5. ผู้ปกครองโรงเรียนมีความพึงพอใจที่มี
เครือข่าย ผู้ปกครองเข้มแข็ง 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   4.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนั้น นับได้ว่ามีความส่าคัญ และมี
ความจ่าเป็นอย่างยิ่ง การที่บุคคลหนึ่งๆ มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีนั้น จะสามารถท่าให้บุคคลนั้นๆ ประกอบกิจกรรม
ต่างๆได้อย่างมีความสุขและประสบความส่าเร็จ ซ่ึงจะมี
องค์ประกอบหลายด้านด้วยกัน ทั้งในด้านการอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและสวยงาม การให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องสุขภาพ การ
รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การออกก่าลังกายอย่าง
สม่่าเสมอ มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น 

กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยนั้น ประกอบด้วย กิจกรรมชมรม อย.น้อย 
กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร กิจกรรมพัฒนาการให้บริการห้องพยาบาล 
ซ่ึงเป็นงานในส่วนของงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยได้รับผิดชอบ
ด่าเนินการ    

งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนจึงเป็นงานที่
ให้บริการทางด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างหนึ่ง ที่โรงเรียน
จัดไว้เพื่อให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 
เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถ
ศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ตามสติปัญญาและความสามารถ
ของตน เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติที่ดีต่อ
การบริโภค มีทักษะเกี่ยวกับการเลือกซ้ือ/เลือกใช้
อาหารยาและเครื่องส่าอาง รวมทั้งมีความรู้และ
ทักษะในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 

2. เพื่อคัดกรองและแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มี
ภาวะเริ่มอ้วน อ้วน และเตี้ย โดยเฉพาะเด็กที่มี
ภาวะอ้วน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ 

3. เพื่อรักษาสภาพการด่าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ภายใต้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

4. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐาน  มียา 
เวชภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์    
ต่าง ๆ ในการให้บริการด้านสุขภาพพื้นฐานแก่
นักเรียน ครู และบุคคลากรในโรงเรียน 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. พัฒนาการให้บริการห้องพยาบาล 
2. อย.น้อย 
3. เฝ้าระวังการเจริญเติบโต 
4. รร.ส่งเสริมระดับเพชร 

 
9,133 
1,899 
1,418 
520 

1. นักเรียน จ่านวน  1,244  คน ครูและ
บุคลากรจ่านวน 90 คน 

2. ร้อยละ 88  ของนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจมีทัศนคติที่ดีต่อการบริโภค 
มีทักษะเกี่ยวกบัการเลือกซ้ือ/เลือกใช้
อาหารยาและเครื่องส่าอาง รวมทั้งมี
ความรู้และทักษะในการตรวจสอบสาร
ปนเปื้อนในอาหาร 

3. ร้อยละ 88  ของนักเรียนได้รับการชั่ง
น้่าหนัก – วัดส่วนสูงเพื่อคัดกรองและ
แก้ไขปัญหานกัเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะ
เร่ิมอ้วน อ้วน และเต้ีย โดยเฉพาะเด็ก
ที่มีภาวะอ้วนเพือ่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านสุขภาพ 

4. ร้อยละ 88 ของนักเรียน ครูบุคคลากร
มีความพึงพอใจในการด่าเนินกิจกรรม
เพื่อรักษามาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร 

5. ร้อยละ 88 ของนักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความพึงพอใจในยา 
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
และการให้บรกิารในห้องพยาบาล 

 
 
 
 



 
  

78 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.15 โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอื้ออ่านวยให้
เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ท่างานร่วมกับนักเรียนใน การ
แสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้
หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูน่ามาใช้จัดกิจกรรม การเรียนรู้หาก
มีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี 
และ สื่ออื่น ๆ จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง 
มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็ว
ขึ้น รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ 
เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซ้ึงและต่อเนื่องตลอดเวลา 
ดังนั้นงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจึงจัด
โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครู
คิดค้น สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย เป็นการพัฒนาสื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรม
ต่าง ๆ ให้สามารถน่าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

1. เพื่อให้ครูผู้สอนใช้สื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

2. เพื่อส่งเสริมให้ครูคิดค้นสร้างสรรค์ ผลิตสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 

3. เพื่อผลิตสื่อและนวัตกรรมให้มีคุณภาพและน่าไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. จัดท่าสื่อและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ 
2. พัฒนาสื่อและนวัตกรรม กลุ่มสาระฯ 

วิทยาศาสตร์  
3. ผลิตสื่อและนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
4. ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน กลุ่ม

สาระ ฯ การงานอาชีพ ฯ 
5. ผลิตสื่อ และแบบเรียนวิชาภาษาจีน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
30,450 

 
34,555 

 
6,099 

 
25,000 

 
23,145 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน  
แม่แจ่มร้อยละ 88  มีสื่อและนวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอน   

2. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มทุกคน ได้รับ
บริการสื่อที่เกิดจากการพัฒนาของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.16 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2553 ตามหมวด 7          
ที่ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อม
และมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนา
บุคลากรประจ่าการอย่างต่อเนื่อง และในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 ที่มีเป้าหมายให้ระบบบริหารงานบุคคลของ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก่าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรมีการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
 รวมทั้งโรงเรียนแม่แจ่มได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
องค์กรให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งส่านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ซ่ึงในหมวดที่5 
ได้กล่าวถึง การมุ่งเน้นบุคลากร ด้านความผูกพันของบุคลากร 
โรงเรียนต้องมีวิธีการสร้างความผูกพัน ผูกใจบุคลากร เพื่อให้
บรรลุความส่าเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
 ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริหารวิชาการได้เล็งเห็นความส่าคัญใน
การที่จะพัฒนาครู และบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
มีความพร้อมในการท่างานอันจะท่าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน 
และสถานศึกษาจึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ
ขึ้น โดยการจัดประชุม อบรม การท่าวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาดู
งานภายนอกสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
โรงเรียนและหน่วยงานเครือข่าย เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของครูและบุคลากรในโรงเรียน สร้างขวัญ ก่าลังใจ 
และแรงจูงใจในการท่างาน  ตลอดจนเป็นการเปิดโลกทัศน์ใน
การเรียนรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาการโดยการจัด
ประชุม อบรม สัมมนา การท่าวิจัยในชัน้เรียน 
และการวัดประเมินผล 

2. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาครู ให้มีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 

3. เพื่อให้ครู และบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการได้รับ
การพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาดูงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

4. เพื่อเสริมสร้างขวัญก่าลังใจ และเกิดแรงจูงใจ   
ในการพัฒนาการท่างาน 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี ้
1. พัฒนาบุคลากรด้านการวัดผลและ

ประเมินผล  
2. ศึกษาดูงาน (กลุ่มบรหิารวิขาการ) 
3. วิจัยเพือ่พัฒนานวัตกรรมการเรียน

การสอน 

 
8,713 

  
20,000 

0 

1. ครูและบุคลากรร้อยละ 90 เข้าร่วมการ
ประชุม อบรม สัมมนา การท่าวิจัยในชัน้
เรียน และการวัดประเมินผลที่ทางกลุ่ม
บริหารวิชาการจัดขึ้น 

2. ครูและบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการร้อย
ละ 90 ได้รับการพัฒนาตนเอง โดย
การศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 

3. ครูและบุคลากรสามารถน่าความรู้ที่
ได้รับจากการประชุม อบรม สัมมนา 
การท่าวจิัยในชั้นเรียน และการวัด
ประเมินผลไปใช้พัฒนากระบวนการ
แก้ปัญหาและการจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียนได้ 

4. ครูและบุคลากรมีขวัญก่าลังใจที่ดีขึ้น    
มีความสัมพันธอ์ันดีซ่ึงกันและกัน 

5. ครูและบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการได้รับ
การทัศนศึกษาดูงานตรงตามภาระหน้าที่
ที่รับผิดชอบ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความส่าคัญยิ่ง
ต่อการขับเคลื่อนในด้านจัดการเรียนรู้  ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 ว่าด้วยแนวทางการจัด
การศึกษา ได้ก่าหนดหลักการไว้ในมาตรา 22 ว่า  การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส่าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตาม
จุดหมายของหลักสูตร เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในสังคม  
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีความรู้
ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้  รู้จักการบริหารเพื่อให้การ
จัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน ควรมีการพัฒนา
บุคลากร โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา วิจัยชั้นเรียน ศึกษา
ดูงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงวิธีการดังกล่าวจะท่า
ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนา
บุคลากร เพื่อสนองนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรใน
หน่วยงาน รวมทั้งขวัญและก่าลังใจน่ามาซ่ึงแรงจูงใจในการ
ท่างาน ถ้าบุคลากรในหน่วยงานมีขวัญและก่าลังใจในการท่างาน
แล้ว  ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อการท่างาน   
ท่างานอย่างมีความสุข  มีพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ไม่เฉื่อยชา
และท้อแท้  การสร้างขวัญและก่าลังใจให้กั บบุคลากรใน
หน่วยงานจึงเป็นปัจจัยส่าคัญของการท่างาน 

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้มีการพัฒนา โดยการจัด
ประชุม  อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากร ใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

3. เพื่อให้ครูมีขวัญและก่าลังใจในการท่างาน 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาดูงาน (กลุ่มบรหิารงานบุคคล) 
2. อบรมพัฒนาบุคลากร 
3. บ่ารุงและสร้างขวัญกา่ลังใจ 

 
3,000 
30,000 
150,000 

1. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร ได้รับ
ขวัญและก่าลังใจในการท่างาน 

2. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร ได้รับ
การศึกษาดูงาน  ประชุม ท่าวิจัยชั้นเรียน  
อบรม สัมมนาตรงตามสาขาวิชาเอกและ
ความรู้ ความสามารถ 

3. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร น่า
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ                    
จนเกิดประโยชน์ตอ่การพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน  และองค์กร   

4. บุคลากรได้รับการศึกษาดูงาน ประชุม 
ท่าวิจยัชั้นเรียน  อบรม สัมมนาตรงตาม
สาขาวิชาเอกและความรู้ความสามารถ 
ความเหมาะสมผ่านเกณฑ์ที่ก่าหนด 

5. บุคลากรทุกคนมีขวัญและกา่ลังใจดีขึ้น  
มีความสัมพันธอ์ันดีซ่ึงกันและกัน 

6. ครูและบุคลากรที่เข้าอบรมสามารถสร้าง
สื่อนวัตกรรมและน่าไปใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนได้  

7. บุคลากร มีประสิทธภิาพในการท่างาน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใน
องค์กร 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับสถานศึกษา 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 หมวด 6 ให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้ เป็ นไปตามที่ ก่ าหนดใน
กฎกระทรวง การจัดท่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ มุ่ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด่าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นผลพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ยกระดับสถานศึกษา 
  เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
ตามกฎกระทรวงดังกล่าว โรงเรียนแม่แจ่มจึงได้จัดท่าโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับสถานศึกษาขึ้น เพื่อจัด
กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
การจัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปี รวมทั้งการจัดการและพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับสถานศึกษา  

1. เพื่อประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

2. เพื่อให้คณะครู/บุคลากรทางการศึกษาได้น่า
แผนปฏิบัติการประจ่ าปี ไปปฏิบัติ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ  และ   ประสิทธิผล 

3. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีคุณภาพ 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี ้
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทา่แผนปฏิบัติ

การ ประจ่าปกีารศึกษา 2562 
2. พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพฒันา

คุณภาพการจัดการศึกษา 
3. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
0 
 

7,000 
 

9,675 

1. สถานศึกษาในทุกมาตรฐานมีระดับ
คุณภาพ ดี ขึ้นไป  ครบ 100% 

2. ร้อยละ 88 ของผลการด่าเนินโครงการ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 

3. ครูและนักเรียน ร้อยละ 88 สามารถ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่คุณภาพ 

4. สถานศึกษาได้รับมาตรฐานตาม
มาตรฐานสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

5. สถานศึกษามกีิจกรรม/โครงการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา
และมาตรฐานของชาต ิ

6. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 



 
  

82 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   3.2 โครงการศึกษาดูงาน (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  เป็นหัวใจส่าคัญ
ส่าหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนที่ควร
เกิดขึ้นกับองค์กร  สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ส่าคัญยิ่งเพราะ
ภารกิจคือสร้างคนที่มี คุณภาพสู่สังคม  ครูในยุคปัจจุบัน
จ่าเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา  
กระบวนการศึกษาดูงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ให้มีโลกทัศน์มี
ทักษะและประสบการณ์ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถและน่ามาปรับใช้ในชีวิตประจ่าวันได้   
 โรงเรียนแม่แจ่ม เห็นความส่าคัญเร่ืองดังกล่าว  จึงได้
จัดท่าโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร  และ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโครงการนี้เป็นกระบวนการ
หนึ่งในความพยายามที่จะให้บุคลากรทุกระดับได้ปรับ
พฤติกรรมในการท่างานเพื่อผลลัพธ์คือผู้เรียนเป็นเด็กดี  คน
เก่งอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

1. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้น่าความรู้จากการศึกษา
ดูงานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท่างานพัฒนา
คุณภาพการท่างาน 

2. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในอนาคต 

3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. ศึกษาดูงาน 

 
14,040 

1. ร้อยละ 88 ของคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษากลุ่มบริหารงบประมาณ
ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน   

2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงบประมาณได้ศึกษาดูงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

3. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้น่าความรู้
จากการศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการท่างานพัฒนา
คุณภาพการทา่งาน 

4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   4.2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน 
เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความรู้   มีคุณธรรม  
จริยธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   ปัจจุบันสภาพ
อาคาร  ห้องเรียนบางส่วนช่ารุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมา
นาน  อาคารและห้องส่านักงานมีไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  จึงควรซ่อมแซมและ
บ่ารุงรักษาเพื่อใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนให้มากที่สุด เพื่อ   
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียนและทางราชการ  ห้องสนับสนุนการเรียนการสอน    
ห้องส่านักงานถือว่ามีความส่าคัญที่จะช่วยให้บุคลากรทางการ
ศึกษาช่วยสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
คุณภาพ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2542 ได้
ก่าหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย   จิตใจ  
สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้าน
หลังที่สองของนักเรียน ซ่ึงต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวัน
หนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ที่บ้านจึงสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ     
ในการจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ดี  เหมาะสมและลด
ภาวะที่เป็นพิษ  เพื่อพัฒนาร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญาของ
นักเรียนให้ดีที่สุด 

1. เพื่อพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดของโรงเรียนแม่แจ่ม 
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านระบบกล้องวงจรปิด
แก่นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม 

3. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนแม่
แจ่ม มี วัสดุอุปกรณ์ด้านงานโสตทัศนูปกรณ์
เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน ชุมชนและส่วนราชการต่างๆที่ใช้สถานที่
โรงเรียนด่าเนินกิจกรรม 

4. เพื่อพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้
สวยงามและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. พัฒนาระบบกล้องวงจรปิด 
2. พัฒนางานโสต ฯลฯ 
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
10,000 
47,980 
40,000 

 

1. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
แม่แจ่ม มวีัสดุอุปกรณ์ด้านงาน
โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอและเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

2. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
แม่แจ่ม ร้อยละ 88 มีระบบกลอ้งวงจร
ปิดที่มีความพร้อมให้ใช้งาน อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเพยีงพอ 

3. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
แม่แจ่ม ร้อยละ 88  มีความพึงพอใจ
ในการให้บริการ ดา้นงานระบบกล้อง
วงจรปิด 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.17 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
มาตรา 25 กล่าวว่ารัฐ ต้องส่งเสริมการด่าเนินงานและจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ อาทิเช่น ห้องสมุด ห้อง
วิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
ห้องดนตรี นาฏศิลป์ ศูนย์กีฬา ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์
อินเทอร์เน็ต สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร 
ศูนย์สาธิตการเกษตร พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์  สวนสัตว์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ และแหล่งเรียนรู้อื่ นๆ อย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้นักเรียนสัมพันธ์ และสัมผัสกับ    
สรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนและรอบตัว  นักเรียนได้ฝึกคิด  ฝึกท่า 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับการขัดเกลาทั้งกาย วาจา ใจ และได้
เรี ยนรู้ ในบรรยากาศที่ปลุก เร้ าจินตนาการ สร้ างเสริ ม
สุนทรียภาพได้มากยิ่งขึ้น  ดังนั้นจึงจ่าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในสถานศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาการใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อมุ่งให้ผู้เรียน
ได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริงและเกิดความ
ใฝ่รู้ รักการอ่าน การค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังคุณค่าการ
อ่านทุกรูปแบบ และพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน และ
สื่อสารเชิงคิด วิเคราะห์ของคนไทยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พร้อมทั้งพัฒนาสื่อ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และสร้างพื้นที่การ
อ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ จึงจัดศึกษา ส่ารวจ
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวบรวม
จัดท่าเป็นข้อมูลสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน การค้นคว้าหาความรู้ การส่งเสริมการอ่าน และ
สร้างพื้นที่การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยให้บริการทั้ง
นักเรียนบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

1. เพื่อให้ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ที่พร้อมให้บริการด้านแหล่ง
เรียนรู้แก่ผู้เรียน บุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ ให้
นักเรียนและชุมชนได้ศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัย 

2. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นและรักท้องถิ่นของตนเอง 

3. เพื่อให้นักเรียน บุคลากร และชุมชน มีความสนใจ
ในการศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  และส่ งผลให้ เกิดการ
พัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาให้มีความพร้อมเข้าใช้
บริการมากยิ่งขึ้น 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. พัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
3. พัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน 

 
30,000 
29,105 
24,085 

1. ร้อยละ 88 มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกตามที่ได้รับ
งบประมาณอย่างเห็นผลชัดเจน  

2. ร้อยละ 88 นักเรียน บุคลากร และชุมชน 
มีความสนใจในแหล่งเรียนรู้ การอ่าน และ
สามารถพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

3. ร้อยละ 88 ศูนย์การเรียนรู้มีความพร้อม
ให้บริการด้านแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
บุคลากร และชุมชน 

4. ร้อยละ 88 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและ
ภายนอก ได้รับการส่ารวจ พัฒนารวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอนจนพัฒนาเป็น
แหล่งศึกษาค้นคว้าได้ตามอัธยาศัย  

5. ร้อยละ 88 นักเรียน บุคลากร และชุมชน 
ความสามารถใช้แหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาการอ่าน และการสืบค้นจาก
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการ
อ่าน 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.18 โครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาสู่ทักษะอาชีพ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

การท่างานและการมีรายได้ที่จะแลกเปลี่ยนปัจจัยที่
จ่ า เป็นต่อการด่ารงชีวิ ตได้อย่า งเพียงพอ  เหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของสังคม ดูเหมือนจะเป็น
เป้าหมายขั้นพื้นฐานของมนุษย์ปกติทั่วไปทุกคน และเป็น
เป้าหมายขั้นต่่าในการพัฒนาของทุกประเทศ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้พัฒนานโยบายมาตรการ เพื่อสนับสนุน เกื้อกูล 
ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถด่ารงชีวิตได้
อย่างพอเพียง  

กลุ่มงานฝึกทักษะอาชีพและระบบสหกรณ์จึงได้จัด
กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ ผา้ถิ่นเมืองแจม๋ โดยน่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพือ่อนรุักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้สืบไป ตลอดจนนักเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์โดย 
การปฏิบัตจิริงเพื่อหารายได้ระหวา่งเรียนอันส่งผลให้นักเรียน
ได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต เพื่อให้
สามารถด่าเนินชีวิตทีย่ั่งยืนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อไป 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกทักษะอาชีพและ
ระบบสหกรณ ์

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถน่าความรู้ความเข้าใจไป
สร้างเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน อัน
เป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพสุจริตที่
สนใจและยั่งยืนได้ในอนาคต  

3. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้เรียนรู้หลักการอุปโภค
บริโภคสินค้าและบริการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. สืบสาน งานศิลป์ ผ้าถิ่น เมืองแจ๋ม 
2. เสริมสร้างทักษะอาชีพด้วยงานสหกรณ์   
3. แม่แจ่มร่วมใจ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนา

ทักษะสู่อาชีพ 

 
15,000 

*ใช้เงินสหกรณ์* 
50,000 

1. นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกทักษะอาชีพ
และระบบสหกรณ์ ร้อยละ 88 

2. สามารถน่าความรู้ความเข้าใจไป
เสริมสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้
ระหว่างเรียน อันเป็นแรงบันดาลใจใน
การประกอบอาชพีสุจริตที่สนใจและ
ยั่งยืนได้ในอนาคต 

3. นักเรียนได้เรียนรู้หลักการอุปโภค
บริโภคสินค้าและบริการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   2.2 โครงการชุมชนสัมพันธ์สร้างสรรค์ความเข้าใจ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

การบริหารจัดการโรงเรียนยุคใหม่ต้องมุ่งให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความรู้มีความรับผิดชอบ มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถท่างานเป็นหมู่คณะ กระบวนการ
เรียนรู้มีชีวิตชีวา สนุกสนานมีการเล่นกีฬา ดนตรี ได้ท่ากิจกรรม
ตามความต้องการและความสนใจอย่างมีความสุข สามารถ
จั ด ก า รค ว า ม รู้ ด้ ว ย ตน เ อ ง ไ ด้ ต า ม เ จ ตน า รม ณ์ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนในระยะยาว 
การพัฒนาการศึกษาจ่าเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันอย่าง
ต่อเนื่องทั้งองค์กรหลัก  คือหน่วยงานการศึกษาและความ
ร่วมมือของชุมชน  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็น
เรื่องจ่าเป็นในยุคปฏิรูปการศึกษา  การมีตัวแทนของประชาชน
เข้ามารับรู้และมีส่วนช่วยงานการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรศาสนา และ
เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการสนับสนุนส่งเสริมเติมเต็ม 
ก็เป็นที่ยอมรับว่าการศึกษาเป็นภารกิจของทุกคนที่จะต้อง
ช่วยกันพัฒนาในขณะเดียวกันการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 
การได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมต่างที่โรงเรียนสามารถน่า
ผู้เรียนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้เป็นภาพของการจัดการเรียนรู้
ที่สมบูรณ์ เพราะผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซ่ึงการ
ออกสู่ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในสังคม
ฐานความรู้และอยู่ร่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การ
ด่าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน 
กับชุมชน มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องในด้านการสนับสนุนและด้าน
การลงมือด่าเนินการด้วยกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุณภาพของ
นักเรียนเป็นส่าคัญ 

1. เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน รวมถึงองค์กรภายนอก
เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ช่ วยเหลื อ ซ่ึ งกั นและกัน ร่ วมพัฒนาและจั ด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. ขบวนกิจกรรมและวันส่าคัญต่าง ๆ 

ร่วมกับชุมชน 
2. งานมงคลและอวมงคล 
3. สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถิ่น 
 

 
40,000 

 
10,000 
2,000 

1. ร้อยละ 88 ของบุคลากรของโรงเรียน 
แม่แจ่มเข้าร่วมโครงการ 

2. โรงเรียนแม่แจ่มได้ประสานและให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงาน องค์กรภายนอก
อย่างมีประสิทธภิาพและบุคลากรของ
โรงเรียนแม่แจ่มมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมงานหรือกจิกรรมกับองค์กร
ภายนอก 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   2.4  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย วินัยดี มารยาทงาม 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ได้ตระหนักถึงความส่าคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษาอันจะท่าให้เด็กสามารถพัฒนาได้
เต็มศักยภาพและสามารถด่ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  
ตลอดจนสามารถช่วยเหลือสังคมได้และสามารถใช้ความรู้ที่ได้
ศึกษาน่าไปพัฒนาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ที่มุ่ งเน้นพัฒนาคนไทย  เยาวชนมี
ความส่าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  ซ่ึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่
และสามารถรับผิดชอบในกิจกรรมด้านต่างๆ ของประเทศใน
อนาคต ปัจจุบันโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสภานักเรียนเพื่อให้มีการปลูกฝังนักเรียนให้รู้รัก
สามัคคี มีความเสียสละ ซ่ือตรง มีวินัย ฝ่ายความรู้ คู่คุณธรรม มี
จิตอาสาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่  

กลุ่มบริหารงานบุคคลจึง ตระหนักถึงความส่าคัญใน
เรื่องดังกล่าวที่จะช่วยพัฒนาส่งเสริมบุคลิกภาพของเด็ก          
มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาน จิตใจ อารมณ์  เป็นต้นแบบที่
ถูกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม จึงได้จัดท่าโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย วินัยดี มารยาทงาม เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษาก่าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์                                                       

2. เพื่อคัดเลือกครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 
เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรี 
แผ่นดินและ ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบโรงเรียนได้ 

4. เพื่อให้นักเรียนมีกริยามารยาทดี พูดจาดี ประพฤติ
ตนดี 

5. เพื่อเป็นการปลูกฝังระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยให้กับนักเรียน 

6. เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ 
7. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงการท่ากิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อจนเองและส่วนรวมระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยให้กับนักเรียน 

8. เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. คนดีศรีแม่แจ่ม 
2. คนดีศรีเชียงใหม่ 
3. เสริมสร้างระเบียบวินัย 
4. มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย 
5. ส่งเสริมการปฏิบัติงานสภานักเรียน/

เลือกตั้งประธานนักเรียน 
6. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน 
7. กิจกรรมการมีส่วนร่วม 

(คณะกรรมการสภานักเรียน) 
8. ส่งเสริมวินัยจราจร 
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1. นักเรียน ทุกชว่งชั้นโรงเรียนแม่แจ่ม  
ร้อยละ 88 ของกิจกรรมคนดีศรีแม่แจ่ม 

2. คณะครูและนักเรียนจ่านวน 16 คน ที่
ได้รับการคัดเลือก และเข้ารับรางวัล 

3. นักเรียนร้อยละ 88 มีระเบียบวินัย 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้ 

4. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม ร้อยละ 88 
ด่ารงรักษาวิธกีารไหว้ตามแบบ
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

5. ผู้เรียนไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 

6. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมอนุรักษแ์ละ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ร้อยละ 88  

7. นักเรียนได้ร่วมท่ากิจกรรมการมีส่วนรว่ม
เชิงสร้างสรรค์ร่วมกันตามระบอบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

8. นักเรียนทุกคนเดินทางรถจักรยานยนต์
มาโรงเรียนสวมหมวกนิรภัย 

9. นักเรียนได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่า
ทางคุณธรรม จริยธรรมที่สามารถพัฒนา
ตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตใน
สังคมอย่างสงบสุข 

10. นักเรียนมีจิตส่านึก และตระหนกัถึงการ
สร้างระเบียบวินัยใหก้ับตนเอง   

11. นักเรียนพึงพอใจกบัการทา่งานของ
คณะกรรมการสภานักเรียน ทั้งในและ
นอกสถานที ่
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

12. นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมประทับใจในการ
ท่ากิจกรรมอนุรกัษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

13. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มทุกคนพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมมีส่วนรว่มเชิงสร้างสรรค์
ร่วมกันตามระบอบประชาธิปไตยใน
โรงเรียน โดยสภานักเรียน และเพื่อ
นักเรียน 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.19 โครงการธนาคารโรงเรียน 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะวิกกฤต 
ความต้องการด้านการบริโภคของสังคมมีสูงแต่รายได้น้อย ท าให้
ครอบครัวอยู่อย่างไม่มีความสุข การปลูกฝังให้เยาวชนมีความ
ตระหนักในการประหยัด จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างนิสัยในการ
บริโภคที่ฟุ่มเฟือยให้ลดน้อยลงฝึกให้เยาวชนใช้ชีวติอยูอ่ยา่งพอเพยีง 
และเพื่อสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
ซ่ึงได้ให้ทิศทางการปฏิรูปการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งหวังให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่  พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่งและมีชีวิตอยู่
ย่างมีความสุข การจัดตั้งธนาคารในโรงเรียนเป็นแนวทางหนึ่ง                        
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย นักเรียน
ได้มีประสบการณ์ตรง นอกจากจะฝึกให้นักเรียน มีวินัยในการใช้
จ่ายเงินอย่างประหยัดแล้ว ยังฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบในหน้าที่ มี
ความเสียสละ ซ่ือสัตย์ พึ่งพาตนเองได้ และเป็นประโยชน์ในการมี
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป 

1. เพื่ อ ให้ นัก เรี ยนมีนิ สั ยในการประหยั ดและการ        
ออมทรัพย์ 

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต 
3. ฝึกให้นักเรียนได้ท่างานร่วมกันด้วยความสามัคคีและมี

ความเป็นประชาธิปไตย 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. คัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจในการ

ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียน
ธนาคาร 

2. จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนที่จะ
ปฏิบัติงาน 

3. ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการเงิน และ
โรงเรียนที่ด่าเนินการด้านโรงเรียน
ธนาคาร 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 
5. ด่าเนินการก่ากับ ติดตามการจัดกิจกรรม 
6. ตรวจสอบ สรุปและรายงานผลการ

ด่าเนินกิจกรรม 

10,000 
 

1. รอยละของนักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนแม่แจ่ม มีนิสัยรกัการ
ประหยัดอดออม 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการท่างาน
ในระบบธนาคาร 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.20 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

เนื่องด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School) ปี 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ด าเนินกิจกรรม 
ลด คัดแยก และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์และน าไปจ าหน่าย การ
รวบรวมขยะเพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตส านึก การลด
คัดแยกขยะ และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา
ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สร้างระบบการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนใน
การจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่าง
แท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล ดังนั้นโรงเรียนแม่
แจ่มจึงจัดท าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะ
ภายในโรงเรียนตลอดจนการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตส่านึกและความรู้ความ
เข้าใจให้กับนักเรียนและบุคลากรถึงแนวทางใน 
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  
อย่างถูกวิธี  

2. เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกวิธีมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการด่าเนินชีวิต
บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้นักเรียน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู
บุคลากร ผู้เรียน 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. จัดสถานที่ด่าเนินงานเพื่อเป็นแหล่ง 

เรียนรู้ 
2. รณรงค์ใช้วัสดุ reuse ลดและไม่สร้าง

ขยะภายในโรงเรียน 
3. ด่าเนินการ รับซ้ือขยะรีไซเคิล คัดแยก

ขยะ เพื่อคัดแยกและจ่าหน่าย 

1,000 1. โรงเรียนแม่แจ่มมีปริมาณขยะลดลง
อย่างน้อยร้อยละ 88 

2. นักเรียนของโรงเรียนแม่แจ่ม มีสว่น
ร่วมในกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 88 

3. โรงเรียนแม่แจ่มมีการบริหารจัดการ
ขยะได้อยา่งมีประสิทธิภาพส่งผลให้
ปริมาณขยะลดลง 

4. นักเรียนของโรงเรียนแม่แจ่มมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองการบริหารจัดการ
ขยะและการอนุรกัษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการด่าเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.21 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

โดยยึดพระราชด่ารัสความว่า “การให้การศึกษานั้นกล่าว
สั้นๆ โดยความหมายรวบยอด คือ การช่วยให้บุคคลค้นพบวิธีการ
ด่าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เหมาะสมไปสู่ความเจริญ และความสุขตาม
อัตภาพ ผู้สอนมีหน้าที่ต้องหาความรู้ และวิธีการด่าเนินชีวิต มาให้
ศิษย์ได้รู้ได้ทราบ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ต่อไป และด่าเนินชีวิตต่อไป
ได้ด้วยดี จนบรรลุจุดหมาย หากผู้สอนมีอุบายอันแยบคาย ซ่ึงเป็น
ปัจจัยส่าคัญที่สุดทั้งในการแสวงหาความรู้ ทั้งในการถ่ายทอดความรู้ 
เกิดจากความระลึกได้ถึงในความรู้ที่ผ่านพบมาแล้ว ประกอบกับ
ความรู้ตัวและความคิดอ่านที่ว่องไวเฉลียวฉลาด ซ่ึงปกติชนทุกคน
จะต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้ ไม่เกินวิสัยแล้วน่ามาใช้ควบเขา้กบัความรู้
ความถนัดของตนให้เป็นประโยชน์ได้ทุกโอกาส” 

ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส่านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษาตระหนักในความส่าคัญของการน้อม
น่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา  
มีความเข้มแข็ง ตลอดจนน่าไปประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน  โดยผ่าน
กระบวนการด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

โรงเรียนแม่แจ่ม อ่าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
สถานศึกษาในก่ากับของส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม ตลอดจน
ฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน กอปรกับภาวะทางเศรษฐกิจที่ผัน
ผวน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเมืองแจ่ม ที่เป็นแบบก้าวกระโดด
ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาใน
ภาพรวม   

จากสภาพปัญหาดังกล่ าว ผู้บริหาร คณะครู  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพความต้องการ 
และความจ่าเป็น ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียน ครู และ

1. เพื่อสร้างความตระหนักในองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนและคณะครู 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพื่ อพัฒนา และส่ งเสริ มการใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ ใน
สถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้น้อม
น่าแนวพระราชด่าริ  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจ่าวัน 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. เตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการท่า
ฐานการเรียนรู้ดังนี้  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ธนาคารโรงเรียน 
สหกรณ์โรงเรียน 
สอร. 
zero waste 
 

50,000 1. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มร้อยละ 88  
มีการน่าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ่าวัน 

2. ครูโรงเรียนแม่แจ่มมีแผนการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียน 

3. โรงเรียนแม่แจ่มมีแหล่งเรียนรู้ที่
สอดคล้องตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมใหก้าร
บริการแก่ทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดทั้ง
ชุมชน 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

บุคลากรทางการศึกษา โดยการน้อมน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการจัด
การศึกษา มีเป้าหมายให้ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการด่าเนินชีวิตของตนเองให้มีความสุขตาม
อัตภาพ ผ่านการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน 

ดังนั้นโรงเรียนแม่แจ่มจึง  ได้น้อมน่ากระแสพระราชด่าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”    
มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส่านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กอปรกับแนวทางการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ที่กล่าวว่า 
“การจัดการศึกษาต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ 
และการบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับในเรื่องทักษะ 
และการประกอบอาชีพรวมทั้งการด่ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

เพื่อเป็นการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
กระบวนการเรียนการสอน  ดังนั้นโรงเรียนแม่แจ่มจึงมีความประสงค์
ที่จะด่าเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา เพื่อปลูกฝังกระบวนทัศน์ในการด่ารงชีวิตให้อยู่บน
พื้นฐานของความพอเพียง และเพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการ
ด่าเนินชีวิตของนักเรียน ครอบครัว และชุมชนต่อไป 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร                   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)   1.22 โครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรง
เริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ พ.ศ.2523 
และได้ทรงงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี มีเด็ก
และเยาวชนจ่านวนมากจบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัว และท่าประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติ เมื่อ
งานพัฒนาได้ขยายกว้างขึ้น อีกทั้งมีผู้มาสนับสนุนมากขึ้น สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดท่า
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับแรกขึ้นตั้งแต่     
พ.ศ.2535 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการท่างานพัฒนา จนถึง
ปัจจุบันได้ด่าเนินการมาจนถึงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารฯ ฉบับที่ 5  

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชด่าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ฉบับที่ 5 จัดท่าขึ้นเป็นแผนระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560–2569) เพื่อ
เชื่อมต่องานพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 
4.0 การเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน การก้าวเข้าสู่ศตวรรษ
ที่ 21 และสังคมดิจิทัล  โดยก่าหนดเป็น 3 วัตถุประสงค์ 8 เป้าหมาย
หลัก 18 เป้าหมายย่อยของการพัฒนา 

ดังนั้นทางโรงเรียนแม่แจ่มจึงจัดท่ากิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้
เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษาและพัฒนาเท่าเทียมผู้อื่น 
เป็นคนมีสุขภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
สามารถพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติได้ อันเป้นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลในด้านพุทธิศึกษา 
จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ จากการปฏิบัติ  มีความรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ   
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 

ด่าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
     - รายงานภาวะโภชนาการของนักเรียน
(103 ม) 
     - รายงานสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน(104) 
     - รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก
นักเรียน(301) 
     - รายงานพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม(302) 
     - รายงานทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ(303) 
     - รายงานผลผลิตทางการเกษตร(401) 
3.รวบรวมข้อมูลส่งส่านักงานโครงการ
พระราชด่าริฯ 

 

0 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีภาวะโภชนาการ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก่าหนด 

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ที่ก่าหนด 

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนผ่าน
เกณฑ์ตามมาตรฐานในรายวิชา
ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์
,ภาษาอังกฤษ 

4. นักเรียนร้อยละ 80 มีจริยธรรมตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป 

5. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดับดีขึ้น
ไป 

6. โรงเรียนแม่แจ่มมีผลผลิตทาง
การเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนให้
นักเรียนได้บริโภค 

 



งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

86,728 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
(ครเูวทพิสิฐ)

1.1.1 โรงเรียนวถิีพทุธ 30,000 ครูชม
1.1.2 ปฐมนเิทศนกัเรียนใหม่ 16,793 ครูเวทพสิิฐ
1.1.3 ปจัฉิมนเิทศ 10,000 ครูเวทพสิิฐ
1.1.4 แนะแนว 14,977 ครูกรกช
1.1.5 นกัเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา YC 14,958 ครูกรกช

0
งานวัดผลประเมนิผล
และ GPA(ครนูฤพงษ์)

1.2.1 ยกระดับผลสัมฤทธิก์ารทดสอบระดับชาติ (NT) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี 1 และ 2 0 ครูนฤพงษ์

1.2.2 ยกระดับผลสัมฤทธิก์ารทดสอบระดับชาติ (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี 3 และ 6 0 ครูนฤพงษ์
1.2.3 ส่งเสริมพฒันาผู้เรียนตามศักยภาพ 0 ครูกรกช
1.2.4 โรงเรียนปลอด 0, ร, มผ 0 ครูนฤพงษ์

200,000 งานจัดการเรยีนการ
สอน (ครชูยับดี)

1.3.1 แข่งทักษะวชิาการ (วชิาการ) 200,000 ครูเบญจวรรณ
1.3.2 แข่งขันทักษะวชิาการ (ภาษาไทย) 0 ครูนชุนาฎ
1.3.3 แข่งขันทักษะวชิาการ (คณิตศาสตร์) 0 ครูฉววีรรณ
1.3.4 แข่งขันทักษะวชิาการ (วทิยาศาสตร์) 0 ครูเวทพสิิฐ
1.3.5 แข่งขันทักษะวชิาการ (ภาษาต่างประเทศ) 0 ครูณัฐฑะนนัฒ์
1.3.6 แข่งขันทักษะวชิาการ (สังคมฯ) 0 ครูวรารัตน์
1.3.7 แข่งขันทักษะวชิาการ (การงานอาชีพฯ) 0 ครูกิตติชัย
1.3.8 แข่งขันทักษะวชิาการ (สุขศึกษาฯ) 0 ครูชานนัท์
1.3.9 แข่งขันทักษะวชิาการ (ศิลปะ) 0 ครูจิตตกาญจน์

64,976
งานแผนงานวิชาการ
(ครเูบญจวรรณ)

1.4.1 เปดิบา้นอินทนลิ ถิ่นม่วง-ขาว (วชิาการ) 10,000 ครูเบญจวรรณ
1.4.2 เปดิบา้นอินทนลิ-ถิ่นม่วงขาว (ภาษาไทย) 4,976 ครูอาบทิพย์
1.4.3 เปดิบา้นอินทนลิ-ถิ่นม่วงขาว (คณิตศาสตร์) 5,000 ครูพนดิา
1.4.4 เปดิบา้นอินทนลิ-ถิ่นม่วงขาว (วทิยาศาสตร์) 7,000 ครูกัญญาพกัตร์
1.4.5 เปดิบา้นอินทนลิ-ถิ่นม่วงขาว (ภาษาต่างประเทศ) 8,000 ครูศรีฟา้
1.4.6 เปดิบา้นอินทนลิ-ถิ่นม่วงขาว (สังคมฯ) 10,000 ครูวรารัตน์
1.4.7 เปดิบา้นอินทนลิ-ถิ่นม่วงขาว (การงานอาชีพฯ) 10,000 ครูกิตติชัย
1.4.8 เปดิบา้นอินทนลิ-ถิ่นม่วงขาว (สุขศึกษาฯ) 5,000 ครูชนากานต์
1.4.9 เปดิบา้นอินทนลิ-ถิ่นม่วงขาว (ศิลปะ) 5,000 ครูประดิษฐ์

1.2 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

1.3 โครงการส่งเสรมิความเปน็เลิศทางวิชาการ

ส่วนที ่4
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน งบประมาณตามกลยทุธ์ ประจ าปกีารศึกษา 2561

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

1.4 โครงการเปดิบา้นอินทนิล ถ่ินมว่ง - ขาว  

โครงการ/กิจกรรม

1.1 โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์



2,913,176
กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
 (ครเูวทพิสิฐ)

1.5.1 สนบัสนนุค่าหนงัสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 2,182,306 ครูปาลิดา
1.5.2 ลูกเสือ-เนตรนารี 161,900 ครูดาวเรือง
1.5.3 ชุมนมุ 80,000 ครูเกียรติบดินทร์
1.5.4 บริการสารสนเทศ ICT 60,000 ครูนรุิติ
1.5.5 เรียนดีมีคุณภาพ ระดับช้ันม.1 85,180 ครูณิชากร
1.5.6 เรียนดีมีคุณภาพ ระดับช้ันม.2 38,760 ครูอรทัย
1.5.7 เรียนดีมีคุณภาพ ระดับช้ันม.3 67,300 ครูประดิษฐ์
1.5.8 เรียนดีมีคุณภาพ ระดับช้ันม.4 62,640 ครูวชัราภรณ์
1.5.9 เรียนดีมีคุณภาพ ระดับช้ันม.5 79,380 ครูวรกานต์
1.5.10 เรียนดีมีคุณภาพ ระดับช้ันม.6 95,710 ครูรชต

10,190
งานเรยีนรว่ม       
(ครพูนิดา)

15,186
หวัหน้ากลุ่มสาระฯ 
(ครชูนิศา)

1.7.1 วนัส าคัญภาษาไทย 10,672 ครูธนสิสรา
1.7.2 พฒันาการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 4,514 ครูชนศิา

28,209
หวัหน้ากลุ่มสาระฯ  
(ครอูนุชา)

1.8.1 ศึกษาดูงาน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 20,000 ครูเกียรติบดินทร์
1.8.2 คลินกิคณิตศาสตร์ 120 ครูอดิศักด์ิ
1.8.3 พฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 8,089 ครูชัยบดี

126,123
หวัหน้ากลุ่มสาระฯ  
(ครปูวีณา)

1.9.1 พฒันาการจัดการเรียนการสอนและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บรูณาการ 65,000 ครูจุไรรัตน์
1.9.2 พฒันาและยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวจิัยในช้ันเรียนและ PLC 1,198 ครูธนภรณ์
1.9.3 เสริมสร้างและพฒันาการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 59,925 ครูนฤพงษ์

36,335
หวัหน้ากลุ่มสาระฯ  
(ครวูรารตัน์)

1.10.1 ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 0 ครูบษุราพร
1.10.2 พฒันาการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน 21,835 ครูสามารถ
1.10.3 วจิัยในช้ันเรียนและ PLC 0 ครูสุวมิล
1.10.4 พฒันาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษากลุ่มสาระสังคมฯ 14,500 ครูนธิพิงค์

104,200
หวัหน้ากลุ่มสาระฯ  
(ครชูานันท์)

1.11.1 การแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน 31,400 ครูบญุชัย
1.11.2 พฒันาศักยภาพกีฬาภายนอกสู่ความเปน็เลิศ 22,970 ครูชานนัท์
1.11.3 การปรับปรุงและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 4,830 ครูชานนัท์
1.11.4 การจัดซ้ือส่ือและพฒันาการเรียนการสอน 45,000 ครูชานนัท์

1.10 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา           
           และวัฒนธรรม

1.7 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

1.9 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

1.8 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน กลุ่มสาระฯ คณติศาสตร์

1.5 โครงการเรยีนฟร ี15 ป ีอย่างมคุีณภาพ  

1.6 โครงการเรยีนรวม

1.11 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา



104,262 หวัหน้ากลุ่มสาระฯ  
(ครจูิตตกาญจน์)

1.12.1 ส่งเสริมความเปน็เลิศทางด้านทัศนศิลป ์ดนตรี และนาฏศิลป์ 77,062 ครูวรกานต์
1.12.2 พฒันาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ความเปน็เลิศของ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 5,000 ครูสิทธชิัย
1.12.3 แหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน (กลุ่มสาระฯ รู้ศิลปะ) 22,200 ครูจิตตกาญจน์

170,589 หวัหน้ากลุ่มสาระฯ  
(ครกิูตตชิยั)

1.13.1 การพฒันาการจัดการเรียนการสอน (คหกรรม) 22,446 ครูวรรณนภสั
1.13.2 การพฒันาการจัดการเรียนการสอน (เกษตรกรรม) 4,880 ครูกิตติชัย
1.13.3 การพฒันาการจัดการเรียนการสอน (ธรุกิจ) 5,493 ครูรุ่งรัตน์
1.13.4 พฒันาการจัดการเรียนการสอนคอมพวิเตอร์ใหส้อดคล้องกับหลักสูตร ม .ต้น 35,920 ครูนรุิติ
1.13.5 พฒันาการจัดการเรียนการสอนคอมพวิเตอร์ใหส้อดคล้องกับหลักสูตร ม .ปลาย 35,920 ครูพชัชา
1.13.6 การพฒันาการจัดการเรียนการสอน (อุตสาหกรรม) 35,920 ครูศิลปชัย
1.13.7 พฒันาทักษะอาชีพของผู้เรียน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  30,010 ครูกิตติชัย
1.13.8 ยกผลสัมฤทธิก์ารจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 ครูกิตติชัย

70,440 หวัหน้ากลุ่มสาระฯ  
(ครบูญุสอน)

1.14.1 ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ English  Camp 20,035 ครูบญุสอน
1.14.2 วนัคริสต์มาส 10,000 ครูกรรณิกา
1.14.3 วนัตรุษจีน 11000 ครูปาลิดา
1.14.4 ค่ายภาษาจีน 9,500 ครูวชัราภรณ์
1.14.5 พฒันาส่ือและนวตักรรมการจัดการเรียนรู้ 11,285 ครูวภิาพร
1.14.6 กิจกรรมเปดิโลกทัศนเ์ด็กศิลป์-อังกฤษฟตุฟติกับเจ้าของภาษา 5,120 ครูเกษศิริ
1.14.7 พฒันาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษนอกสถานท่ี 3,500 ครูเบญจวรรณ
1.14.8 กิจกรรม PLC 0 ครูศศิวมิล

116,501
งานป้องกันแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด (ครูรุ่งรัตน์)

2.3.1 ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง 8,440 ครูสุวมิล
2.3.2 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 108,061 ครูสุวมิล

12,970 งานส่งเสรมิสุขภาพ
อนามยั(ครอูารลีักษณ์)

4.1.1 พฒันาการใหบ้ริการหอ้งพยาบาล 9,133 ครูอารีลักษณ์
4.1.2 อย.นอ้ย 1,899 ครูอารีลักษณ์
4.1.3 เฝ้าระวงัการเจริญเติบโต 1,418 ครูอารีลักษณ์
4.1.4 รร.ส่งเสริมระดับเพชร 520 ครูอารีลักษณ์

รวม 4,059,885

1.12 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

1.14 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ

1.13 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน กลุ่มสาระฯ การงานอาชพีและเทคโนโลยี

4.1 โครงการส่งเสรมิคุณภาพอนามยันักเรยีน

2.3  โครงการหอ้งเรยีนสีขาว 



งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
119,249

งานพัฒนาหลักสูตรฯ  
(ครูสายพิน  แยลูกู)

1.15.1 จัดท าส่ือและนวตักรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิก์ารทดสอบระดับชาติ 30,450 ครูนฤพงษ์
1.15.2 พฒันาส่ือและนวตักรรม กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ 34,555 ครูปวณีา
1.15.3 ผลิตส่ือและนวตักรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6,099 ครูณิชากร
1.15.4 ผลิตส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระ ฯ การงานอาชีพ ฯ 25,000 ครูกิตติชัย
1.15.5 ผลิตส่ือ และแบบเรียนวชิาภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 23,145 ครูวชัราภรณ์

20,000
งานแผนงานวชิาการ 
(ครูเบญจวรรณ)

1.16.1 พฒันาบคุลากรด้านการวดัผลและประเมินผล 0 ครูนฤพงษ์
1.16.2 ศึกษาดูงาน (กลุ่มบริหารวขิาการ) 20,000 ครูเบญจวรรณ
1.16.3 วจิัยเพื่อพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 0 ครูศรีฟา้

183,000 งานพัฒนาบคุลากร 
(ครมูลิวรรณ)

2.1.1 ศึกษาดูงาน (กลุ่มบริหารงานบคุคล) 3,000 ครูมลิวรรณ
2.1.2 อบรมพฒันาบคุลากร 30,000 ครูมลิวรรณ
2.1.3 บ ารุงและสร้างขวญัก าลังใจ 150,000 ครูมลิวรรณ

16,675 งานประกันคุณภาพฯ 
(ครนุูชนาฎ)

3.1.1 ประชุมเชิงปฏบิติัการ การจัดท าแผนปฏบิติัการ ประจ าปกีารศึกษา 2562 0 ครูกันทรากร 
3.1.2 พฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 7,000 ครูลิขิตศิลป ์
3.1.3 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 9,675 ครูนชุนาฏ 

14,040 งานส านักงาน ฯ      
(ครเูกศินี)

97,980 หวัหน้ากลุ่มบรหิาร
ทั่วไป (ครนิูวัฒน์)

4.2.1 พฒันาระบบกล้องวงจรปดิ 10,000 ครูศิลปชัย
4.2.2 พฒันางานโสต ฯลฯ 47,980 ครูทศพล
4.2.3 พฒันาส่ิงแวดล้อม 40,000 ครูสิทธชิัย

450,944

3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดบัสถานศึกษา  

3.2 โครงการศึกษาดงูาน (กลุ่มบรหิารงบประมาณ)

รวม

โครงการ/กิจกรรม

1.16 โครงการพัฒนาบคุลากรดา้นวิชาการ  

4.2 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA

2.1 โครงการพัฒนาบคุลากร

1.15  โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมประกอบการเรยีนการสอน



งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
1.1 งานพฒันาวชิาการ 13,713 ครูเบญจวรรณ
1.2 งานพฒันาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 10,000 ครูชัยบดี
1.3 งานทะเบยีนและรับนกัเรียน 15,000 ครูสามารถ
1.4 งานวดัผลประเมินผลและ GPA 15,000 ครูนฤพงษ์
2.1 พฒันาส านกังานกลุ่มบริหารงานบคุคล 10,720 ครูสิราภรณ์
2.2 จัดท าข้อมูลบคุลากร 5,034 ครูมลิวรรณ
2.3 จัดจ้างบคุลากร 2,424,000 ครูมลิวรรณ
2.4 จัดประชุมเพื่อพฒันาองค์กร 0 ครูมลิวรรณ
3.1 พฒันาระบบงานแผนงาน 7,940 ครูวภิาพร 
3.2 การจัดการและพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ 29,170 ครูนรุิติ
3.3 พฒันาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1,296 ครูนชุนาฎ 
3.4 พฒันาระบบงานการเงินและบญัชี 6,608 ครูดาวเรือง 
3.5 พฒันางานพสัดุ 63,023 ครูธนภรณ์ 
3.6 พฒันาระบบงานสารบรรณ 27,175 ครูเกศิน ี
4.1 งานประชาสัมพนัธ์ 49,972 ครูธนสิสรา
4.2 งานยานพาหนะ 6,565 ครูสมพงษ์
4.3 งานส้วมสุขสันต์ 21,330 ครูชลการณ์
4.4 งานโรงอาคาร 14,080 ครูชลการณ์
4.5 งานระบบไฟฟา้ 20850 ครูนวิฒัน์
4.6 งานระบบประปา 5,000 ครูศิลปชัย
4.7 งานบ ารุงอาคารสถานท่ี 10,000 ครูณัฐชนพงศ์
4.8 งานใหบ้ริการอาคารสถานท่ี 0 ครูนวิฒัน์
4.9 งานหอพกันกัเรียน 10,000 ครูณัฐชนพงศ์
5.1 ส่งเสริมด้านสาธารณูปโภค 950,000 ครูจุไรรัตน ์
5.2 พฒันางานส านกังาน 720,000 ครูพฤกษาชาติ 
5.3 อบรมและประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานของบคุลากร 300,000 ครูมลิวรรณ

รวม 4,736,476

แผนงาน



งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

83,190
งานส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ (ครูกรวรรณ)

1.17.1 พฒันาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 30,000 กรวรรณ  
1.17.2 ส่งเสริมนสัิยรักการอ่าน 29,105 ครูอาบทิพย์
1.17.3 พฒันาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 24,085 ครูอาบทิพย์

65,000
งานฝึกทักษะอาชีพและ
สหกรณ์ (ครูอัมภวัลย)์

1.18.1 สืบสาน งานศิลป ์ผ้าถิ่น เมืองแจ๋ม 15,000 ครูพชัชา  
1.18.2 เสริมสร้างทักษะอาชีพด้วยงานสหกรณ์  **ใช้เงินสหกรณ์** ครูอัมภวลัย์  
1.18.3 แม่แจ่มร่วมใจ สืบสานภมูิปญัญา พฒันาทักษะสู่อาชีพ 50,000 ครูชัยบดี 

52,000 งานชมุชนสัมพันธ์
(ครจูิตตกาญจน์)

2.2.1 ขบวนกิจกรรมและวนัส าคัญต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน 40,000 ครูจิตตกาญจน์
2.2.2 งานมงคลและอวมงคล 10,000 ครูจิตตกาญจน์
2.2.3 สืบสานวฒันธรรมและประเพณีท้องถิ่น 2,000 ครูจิตตกาญจน์

200,190

1.18 โครงการสืบสานภมูปิญัญาพัฒนาสู่ทกัษะอาชพี

รวม

กลยุทธ์ที ่3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม

2.2  โครงการชมุชนสัมพันธ์สรา้งสรรค์ความเขา้ใจ

1.17 โครงการส่งเสรมิการพัฒนาการใชแ้หล่งเรยีนรูท้ั้งภายใน และภายนอก 



งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

41,700
งานวินัยและความ
ประพฤตฯิ           
(ครศุูภเิดช)

2.4.1 คนดีศรีแม่แจ่ม 2,000 ครูศุภเิดช
2.4.2 คนดีศรีเชียงใหม่ 0 ครูเวทพสิิฐ
2.4.3 เสริมสร้างระเบยีบวนิยั 23,200 ครูศุภเิดช
2.4.4 มารยาทงามตามวฒันธรรมไทย 2,000 ครูสุวมิล
2.4.5 ส่งเสริมการปฏบิติังานสภานกัเรียน/เลือกต้ังประธานนกัเรียน 4,000 ครูนธิพิงค์
2.4.6 อนรัุกษแ์ละพฒันาส่ิงแวดล้อมในชุมชน 2,500 ครูนธิพิงค์
2.4.7 กิจกรรมการมีส่วนร่วม (คณะกรรมการสภานกัเรียน) 6,000 ครูนธิพิงค์
2.4.8 ส่งเสริมวนิยัจราจร 2,000 ครูบญุชัย 

รวม 41,700

2.4 โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตย วินัยด ีมารยาทงาม

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเดน่



งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

10,000
โครงการพิเศษ       
(ครดูาวเรอืง)

1,000
โครงการพิเศษ       
(ครรูชต )

50,000
โครงการพิเศษ       
(ครบูษุราพร)

0
งานโครงการพิเศษ 
(ครบูษุราพร)

รวม 61,000

1.22 โครงการกองทนุพัฒนาเดก็และเยาวชนในถ่ินทรุกันดาร (กพด.)                        
    ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการ/กิจกรรม

1.19 โครงการธนาคารโรงเรยีน

1.20 โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ (Zero waste school)

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน

1.21 โครงการส่งเสรมิหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง







9,550,195





135,212

137,797



งบประมาณ
ทั้งหมด

เงินอุดหนุน
รายหวั

เงินกิจกรรม
พฒันาผู้เรียน

เงินเรียนฟรี
 15 ปี

เงินบ ารุง
การศึกษา

เงินอื่น ๆ ระบุ

1.1  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 86,728 44,977       41,751        กลุ่มบริหารวชิาการ
1.2  โครงการพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียน -             กลุ่มบริหารวชิาการ
1.3  โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศทางวชิาการ 200,000      200,000     กลุ่มบริหารวชิาการ
1.4 โครงการเปดิบา้นอินทนิล ถิ่นม่วง - ขาว  64,976        64,976       กลุ่มบริหารวชิาการ
1.5  โครงการเรียนฟรี 15 ป ีอย่างมีคุณภาพ  2,913,176    730,870      2,182,306 กลุ่มบริหารวชิาการ
1.6 โครงการเรียนรวม 10,190        10,190       กลุ่มบริหารวชิาการ
1.7 โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 15,186        15,186       กลุ่มบริหารวชิาการ
1.8 โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 28,209        28,209       กลุ่มบริหารวชิาการ
1.9 โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ 126,123      80,418       45,705        กลุ่มบริหารวชิาการ
1.10 โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 36,335        36,335       กลุ่มบริหารวชิาการ
1.11 โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 104,200      104,200     กลุ่มบริหารวชิาการ
1.12 โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 104,262      82,062       22,200        กลุ่มบริหารวชิาการ
1.13 โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 170,589      140579 30,010        กลุ่มบริหารวชิาการ
1.14 โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 70,440        41,785       25,155        3,500        เงินระดมทัพย์ IEP กลุ่มบริหารวชิาการ
2.3 โครงการหอ้งเรียนสีขาว 116,501      116,501     กลุ่มบริหารงานบคุคล
4.1 โครงการส่งเสริมคุณภาพอนามัยนักเรียน 12,970        12,970       กลุ่มบริหารทั่วไป

4,059,885    978,388     895,691      2,182,306 -             3,500        เงินระดมทัพย์ IEP -                    

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน งบประมาณตามกลยทุธ์ ประจ าปีการศึกษา 2561

เลขที่
โครงการ

ชื่อโครงการ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ

รวม



งบประมาณ
ทั้งหมด

เงินอุดหนุน
รายหวั

เงินกิจกรรม
พฒันาผู้เรียน

เงินเรียนฟรี
 15 ปี

เงินบ ารุง
การศึกษา

เงินอื่น ๆ ระบุ

1.15 โครงการพฒันาส่ือและนวตักรรมประกอบการเรียนการสอน 119,249 119,249    กลุ่มบริหารวชิาการ

1.16 โครงการพฒันาบคุลากรด้านวชิาการ  20,000        20,000       กลุ่มบริหารวชิาการ

2.1 โครงการพฒันาบคุลากร 183,000      33,000       150,000     
*เงินรายได้
สถานศึกษา        
  *เงินสวัสดิการครู

กลุ่มบริหารงานบคุคล

3.1 โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาและยกระดับสถานศึกษา  16,675        16,675       กลุ่มบริหารงบประมาณ

3.2 โครงการศึกษาดูงาน (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 14,040        14,040       กลุ่มบริหารงบประมาณ

4.2 โครงการพฒันางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม 97,980        97,980       กลุ่มบริหารทั่วไป
450,944      181,695     -             119,249    -             150,000     -               

เลขที่
โครงการ

ชื่อโครงการ

รวม

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA
รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ



งบประมาณ
ทั้งหมด

เงินอุดหนุน
รายหวั

เงินกิจกรรม
พฒันาผู้เรียน

เงินเรียนฟรี
 15 ปี

เงินบ ารุง
การศึกษา

เงินอื่น ๆ ระบุ

1.1 งานพฒันาวชิาการ 13,713        13,713       กลุ่มบริหารวชิาการ
1.2 งานพฒันาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 10,000        10,000       กลุ่มบริหารวชิาการ
1.3 งานทะเบยีนและรับนักเรียน 15,000        15,000       กลุ่มบริหารวชิาการ
1.4 งานวดัผลประเมินผลและ GPA 15,000        15,000       กลุ่มบริหารวชิาการ
2.1 พฒันาส านักงานกลุ่มบริหารงานบคุคล 10,720        10,720       กลุ่มบริหารงานบคุคล
2.2 จัดท าข้อมูลบคุลากร 5,034         5,034         กลุ่มบริหารงานบคุคล
2.3 จัดจ้างบคุลากร 2,424,000    2,424,000    กลุ่มบริหารงานบคุคล
2.4 จัดประชุมเพื่อพฒันาองค์กร -             -            กลุ่มบริหารงานบคุคล
3.1 พฒันาระบบงานแผนงาน 7,940         7,940         กลุ่มบริหารงบประมาณ

3.2 การจัดการและพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ 29,170        29,170       กลุ่มบริหารงบประมาณ

3.3 พฒันาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1,296         1,296         กลุ่มบริหารงบประมาณ

3.4 พฒันาระบบงานการเงินและบญัชี 6,608         6,608         กลุ่มบริหารงบประมาณ

3.5 พฒันางานพสัดุ 63,023        63,023       กลุ่มบริหารงบประมาณ

3.6 พฒันาระบบงานสารบรรณ 27,175        27,175       กลุ่มบริหารงบประมาณ

4.1 งานประชาสัมพนัธ์ 49,972        49,972       กลุ่มบริหารทั่วไป
4.2 งานยานพาหนะ 6,565         6,565         กลุ่มบริหารทั่วไป
4.3 งานส้วมสุขสันต์ 21,330        21,330       กลุ่มบริหารทั่วไป
4.4 งานโรงอาคาร 14,080        14,080       กลุ่มบริหารทั่วไป
4.5 งานระบบไฟฟา้ 20,850        20,850       กลุ่มบริหารทั่วไป
4.6 งานระบบประปา 5,000         5,000         กลุ่มบริหารทั่วไป
4.7 งานบ ารุงอาคารสถานที่ 10,000        10,000       กลุ่มบริหารทั่วไป
4.8 งานใหบ้ริการอาคารสถานที่ -             -            กลุ่มบริหารทั่วไป

เลขที่
งาน

ชื่องาน

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA
รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ



4.9 งานหอพกันักเรียน 10,000        10,000       กลุ่มบริหารทั่วไป
5.1 ส่งเสริมด้านสาธารณูปโภค 950,000      950,000     กลุ่มบริหารงบประมาณ

5.2 พฒันางานส านักงาน 720,000      720,000     กลุ่มบริหารงบประมาณ

5.3 อบรมและประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานของบคุลากร 300,000      300,000     กลุ่มบริหารงานบคุคล
4,736,476    2,312,476   -             -          2,424,000    -           -               รวม



งบประมาณ
ทั้งหมด

เงินอุดหนุน
รายหวั

เงินกิจกรรม
พฒันาผู้เรียน

เงินเรียนฟรี
 15 ปี

เงินบ ารุง
การศึกษา

เงินอื่น ๆ ระบุ

1.17 โครงการส่งเสริมการพฒันาการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก 83,190        73,190       10,000     กลุ่มบริหารวชิาการ
1.18 โครงการสืบสานภมูิปญัญาพฒันาสู่ทกัษะอาชีพ 65,000        65,000        กลุ่มบริหารวชิาการ
2.2 โครงการชุมชนสัมพนัธส์ร้างสรรค์ความเข้าใจ 52,000        42,000       10,000 เงินสวสัดิการครู กลุ่มบริหารงานบคุคล

200,190      115,190     65,000        10,000     -             10,000      เงินสวสัดิการครู

งบประมาณ
ทั้งหมด

เงินอุดหนุน
รายหวั

เงินกิจกรรม
พฒันาผู้เรียน

เงินเรียนฟรี
 15 ปี

เงินบ ารุง
การศึกษา

เงินอื่น ๆ ระบุ

2.4 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตย วนิัยดี มารยาทงาม 41,700        41,700       กลุ่มบริหารงานบคุคล
41,700        41,700       -             -          -             -           -               

ชื่อโครงการ

เลขที่
โครงการ

ชื่อโครงการ

รวม

เลขที่
โครงการ

รวม

กลยุทธ์ที ่3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเดน่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ



งบประมาณ
ทั้งหมด

เงินอุดหนุน
รายหวั

เงินกิจกรรม
พฒันาผู้เรียน

เงินเรียนฟรี
 15 ปี

เงินบ ารุง
การศึกษา

เงินอื่น ๆ ระบุ

1.19 โครงการธนาคารโรงเรียน 10,000        10,000
เงินในโครงการ
ธนาคารโรงเรียน กลุ่มบริหารวชิาการ

1.20 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) 1,000         1,000
เงินในโครงการ
Zero waste 
school

กลุ่มบริหารวชิาการ

1.21 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 50,000        50,000        กลุ่มบริหารวชิาการ

1.22
 โครงการกองทนุพฒันาเด็กและเยาวชนในถิ่นทรุกันดาร (กพด.)            
 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

-             กลุ่มบริหารวชิาการ

61,000        -            50,000        -          -             11,000      -               

ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เลขที่
โครงการ

ชื่อโครงการ

รวม

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน



86,728           
-                

200,000         
64,976           

2,913,176       
10,190           
15,186           
28,209           

126,123         
36,335           

104,200         
104,262         
170,589         
70,440           

233,002         
4,059,885       

-                



119,249
20,000

183,000
16,675
14,040
12,970
97,980

450,944





4,736,476



83,190
#REF!



งบประมาณ
ทัง้หมด

เงินอุดหนุน
รายหัว

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

เงินเรียนฟรี 
15 ปี

เงินบ ารุง
การศึกษา

เงินอื่น ๆ ระบุ

4,059,885    978,388     895,691     2,182,306  -           3,500        เงินระดมทัพย์ IEP

450,944      181,695     -           119,249     -           150,000     

 1.เงินรายได้
สถานศึกษา 100,000
 บาท                   
 2.เงินสวัสดิการครู 
50,000 บาท

4,736,476    2,312,476  -           -           2,424,000  -           -                  

200,190      115,190     65,000      10,000      -           10,000      เงินสวัสดิการครู

41,700        41,700      -           -           -           -           -                  

61,000        -           50,000      -           -           11,000      

 1.เงินในโครงการ
ธนาคารโรงเรียน 
10,000 บาท            
2. เงินในโครงการZero
 waste school 1,000
 บาท

9,550,195    3,629,449  1,010,691  2,311,555  2,424,000  174,500     -                  

สรุปการประมาณการใชง้บประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม/งาน ประจ าปกีารศึกษา 2561

รวม

กลยุทธท์ี ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

กลยุทธท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA

กลยุทธท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน 
OBECQA (งาน)

กลยุทธท์ี ่3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธท์ี ่4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

กลยุทธท์ี ่5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาทีย่ั่งยืน

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

กลยุทธ์



อุดหนนุ 10% ใช้ในแผน
4,033,000   403,300       3,629,700    เหลือ 251                

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

1,010,700   1,010,691    เหลือ 9                    

เงินบ ารุง
การศึกษา ค่าจ้าง

3,300,000      2,424,000       เหลือ 876,000              

ค่าประกัน

110,000      เหลือ 766,000          
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ค ำสั่งโรงเรียนแม่แจ่ม 

ที่ 55 / 2561 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2561 

*********************************************** 
  เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ของโรงเรียนแม่แจ่ม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ตลอดจนเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาศัยอ านาจตามมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 44 / 2549 ลง
วันที่ 23 มกราคม  2549 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 53 / 2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอ านาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ดังนี้  

1.   คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
1 นายนิกร  แก้วค าดี   ประธานกรรมการ 

         2 นายวสันต์  พิทาค า   รองประธานกรรมการ 
   3 นางเจนจิรา  วงศ์วัฒนานุกุล  กรรมการ 
         4 นางอรัญญา  ทาแป้น   กรรมการ 
         5 นายอิศราวิทย์  จริยา   กรรมการ 
         6 นางกันทรากร  จันโลหิต   กรรมการและเลขานุการ 
       มีหน้ำที่    
   ติดต่อ ประสานงานให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการแต่ละโครงการและดูแล ติดตามการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
  2. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร  ประกอบด้วย 
   2.1 นางเจนจิรา  วงศ์วัฒนานุกุล  ประธานกรรมการ 
   2.2 นายสิทธิพร  สินธุปี   กรรมการ 
   2.3 นางสาวเบญจวรรณ สารินจา   กรรมการ  
   2.4 นายสามารถ  ใสญาติ   กรรมการ 
   2.5 นางสาวกรวรรณ โกฏิมูล   กรรมการ 
   2.6 นายชัยบดี  ไชยพรหม  กรรมการ 
 

http://3.bp.blogspot.com/_J6vihCi__ek/TLcE5ryTgMI/AAAAAAAAAB4/GxrRVGIFxLI/s1600/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.gif
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   2.7 นายเกียรติบดินทร์ ดูใจ   กรรมการ 
   2.8 นายเวทพิสิฐ วิสิทธิ์   พจมาลย์   กรรมการ 
   2.9 นายอนุชา  เลิศศรี   กรรมการ 
   2.10 นายนฤพงษ์ ฟองแก้ว   กรรมการ 
   2.11 นางสาวศรีฟ้า วงศานนท์  กรรมการ 
   2.12 นางสาววรารัตน์ ก๋องชัย   กรรมการ 
   2.13 นายกรกช  กติยศ   กรรมการ 
   2.14 นางชม  โภคผล   กรรมการ 
   2.15 นางสาวบุษราพร กึกก้อง   กรรมการ 
   2.16 นางสาวอาบทิพย์ สุรักษ์   กรรมการ 
   2.17 นายพิทยา  อินต๊ะกัน  กรรมการ 
   2.18 นางพนิดา  จริยา   กรรมการ 
   2.19 นายบุญสอน ประถมวงศ์  กรรมการ 
   2.20 นางสาวชนิศา พุทธเหมาะ  กรรมการ 
   2.21 นางสาวปวีณา อุทัยทัศน์  กรรมการ 
   2.22 นางสาวอัมภวัลย์ พฤษกรรม  กรรมการ  
   2.23 นายชานันท์ อนุบัน   กรรมการ 
   2.24 นางจิตตกาญจน์ สมยศ   กรรมการ 
   2.25 นายกิตติชัย   แก้วประเสริฐ  กรรมการ 
   2.26 นางสาวสายพิน แยลูกู   กรรมการและเลขานุการ 
   2.27 นางกาญจนา ทาอวน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ประกอบด้วย 
   3.1 นางอรัญญา  ทาแป้น   ประธานกรรมการ 
   3.2 นายอัษฏาวุธ  แสนจันทร์  กรรมการ 
   3.3 นางมลิวรรณ  ชูคด ี   กรรมการ 
   3.4 นายประดิษฐ์  เขื่อนแก้ว  กรรมการ 
   3.5 นางจิตตกาญจน์ สมยศ   กรรมการ 
   3.6 นางสาวอรทัย ทะบุญ   กรรมการ 
   3.7 นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์  กรรมการ 
   3.8 นางพัชชา  สิทธุวานนท์  กรรมการ 
   3.9 นางกรรณิกา  เกตุบุญเรือง  กรรมการ 
   3.10 นายอดิศักดิ์ ทันแก้ว   กรรมการ 
   3.11 นายบุญชัย  สมบูรณ์พูลเพ่ิม  กรรมการ 
   3.12 นายศุภิเดช  เมืองวงศ์  กรรมการ 
   3.13 นายนิธิพงค์  อาจใจ   กรรมการ 
   3.14 นางสาวณิชากร อินต๊ะค า  กรรมการ 
   3.15 นางสาววัชราภรณ์ หมื่นแสน  กรรมการ 
   3.16 นายวรกานต์ ปินตา   กรรมการ 
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   3.17 นายรชต  วงศ์สุธางศ์รัตน์  กรรมการ 
   3.18 นางสาวสุวิมล สุขสบาย  กรรมการและเลขานุการ 

3.19 นางสาวสิราภรณ์ นะติกา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  กลุ่มบริหำรงบประมำณและสินทรัพย์ ประกอบด้วย 
   4.1 นายอิศราวิทย์ จริยา   ประธานกรรมการ 
   4.2 นางสายพิณ  สวนใจ   กรรมการ 
   4.3 นางพฤกษาชาติ ฤทธิ์เรืองโรจน์  กรรมการ 
   4.4 นางสาวดาวเรือง แสงค า   กรรมการ 
   4.5 นางสาวศศิวิมล อินต๊ะเนตร  กรรมการ 
   4.6 นางนุชนาฏ  นาแก้ว    กรรมการ 
   4.7 นายณัฐฑะนันฒ์ ชูคด ี   กรรมการ 
   4.8 นายนิรุติ  สิทธุวานนท์  กรรมการ 
   4.9 นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียม  กรรมการ 
   4.10 นางฉวีวรรณ ศรีใจน้อย  กรรมการ 
   4.11 นางสาวธนภรณ์ เนตรนิลพฤกษ์  กรรมการ 
   4.12 นางสาวกัญญาพักตร์ พวงอินชัย  กรรมการ   
   4.13 นางสาวจุไรรัตน์ ค าจันทร์  กรรมการ 
   4.14 นางสาวปาลิดา เคลือวัง   กรรมการ 
   4.15 นางสาวชนากานต์ เลิศด าเนิน  กรรมการ 
   4.16 นางสาววิภาพร โปธ ิ   กรรมการ 
   4.17 นางกันทรากร จันโลหิต   กรรมการและเลขานุการ 
   4.18 นางสาวเกศินี จุลศิริ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    
  กลุ่มบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย 
   5.1 นายวสันต์  พิทาค า   ประธานกรรมการ 
   5.2 นายนิวัฒน์  กันทศิลป์  กรรมการ 
   5.3 นายลิขิตศิลป์ ค ามาลา   กรรมการ 
   5.4 นายศิลปชัย  สุวรรณปราการ  กรรมการ 
   5.5 นายทศพล  มุสิกะ   กรรมการ 
   5.6 นางสาวธนิสสรา ไมตรี   กรรมการ 
   5.7 นายอนุวัตร  บุญอินทร์  กรรมการ 
   5.8 นายสิทธิชัย  หมูเขื่อน   กรรมการ 
   5.9 นางเกษศิริ  นะที   กรรมการ 
   5.10 นายชลกานต์ พุทธสอน  กรรมการ 
   5.11 นายวิรัตน์  ศรีเที่ยง   กรรมการ 
   5.12 นายณัฐ์ธชนพงศ์ สุนันต๊ะ   กรรมการ 
   5.13 นายสมพงษ์ พรปิยรัตน์  กรรมการ 
   5.28 นางสาวอารีลักษณ์ บุญเกิด   กรรมการและเลขานุการ 
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   5.29 นางสาวสุพรรณ ทาเกิด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
1. ศึกษานโยบายและทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2. จัดท าแผนงาน/กิจกรรม/โครงการของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้ถูกต้องและ

สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียน 
3. วางแผนระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน โดย 

  3.1   ก าหนดรูปแบบการเก็บรวบรวบข้อมูลผลการด าเนินกิจกรรม 
  3.2   ก าหนดและจัดท ารูปแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.3   วางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

4. ประสานความร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลตามกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบ 
 
 3. คณะกรรมกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง  

กลุ่มบริหำรวิชำกำร  ประกอบด้วย 
   1 นางเจนจิรา  วงศ์วัฒนานุกุล  ประธานกรรมการ 
   2 นายสิทธิพร  สินธุปี   กรรมการ 
   3 นายเวทพิสิฐ  วิสิทธิ์พจมาลย์  กรรมการ 
   4 นางสาวชนิศา  พุทธเหมาะ  กรรมการ 
   5 นางสาวปวีณา  อุทัยทัศน์  กรรมการ 
   6 นางสาวอัมภวัลย์ พฤษกรรม  กรรมการ  
   7 นายชานันท์  อนุบัน   กรรมการ 
   8 นางจิตตกาญจน์ สมยศ   กรรมการ 
   9 นายกิตติชัย  แก้วประเสริฐ  กรรมการ 
   10 นายอนุชา  เลิศศรี   กรรมการ 
   11 นายบุญสอน  ประถมวงศ์  กรรมการ 
   12 นางสาวเบญจวรรณ สารินจา   กรรมการและเลขานุการ 
   13 นางกาญจนา  ทาอวน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ประกอบด้วย 
   1. นางอรัญญา  ทาแป้น   ประธานกรรมการ  
   2. นายอัษฎาวุธ  แสนจันทร์  กรรมการ 
   3. นางมลิวรรณ  ชูคด ี   กรรมการ 
   4. นางสาวสุวิมล  สุขสบาย  กรรมการและเลขานุการ 
   5. นางสาวสิราภรณ์ นะติกา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  กลุ่มบริหำรงบประมำณ  ประกอบด้วย 
   1. นายอิศราวิทย์  จริยา   ประธานกรรมการ  
   2. นางสายพิณ  สวนใจ   กรรมการ 
   3. นางสาวธนภรณ์ เนตรนิลพฤกษ์  กรรมการ 
   4. นางนุชนาฎ  นาแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
   5. นางสาวเกศินี  จุลศิริ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  กลุ่มบริหำรทั่วไป  ประกอบด้วย 
   1. นายวสันต ์  พิทาค า   ประธานกรรมการ  
   2. นายนิวัฒน์  กันทศิลป์  กรรมการ 
   3. นางสาวธนิสสรา ไมตร ี   กรรมการ 
   4. นางสาวอารีลักษณ์ บุญเกิด   กรรมการและเลขานุการ 
   5. นางสาวสุพรรณ ทาเกิด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ตรวจสอบการเขียนโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับนโยบายและทิศ

ทางการด าเนินงานของโรงเรียน รวมถึงประเภทงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 2. ตรวจสอบการวางแผนการใช้งบประมาณในแต่ละภาคเรียน ตรวจสอบรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์    
และราคาของรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และโสตทัศนูปกรณ์ 
6.1  นายนิวัฒน์   กันทศิลป์  ประธานกรรมการ 
6.2  นายกิตติชัย   แก้วประเสริฐ  กรรมการ 

   6.3  นายทศพล   มุสิกะ   กรรมการ 
6.4  นายลิขิตศิลป์  ค ามาลา   กรรมการ 
6.5  นายศิลปชัย   สุวรรณปราการ  กรรมการ 
6.6  นายชลกานต์  พุทธสอน  กรรมการ 
6.7  นายสมพงษ ์  พรปิยรัตน์  กรรมการ 
6.8  นายณัฐ์ชธนพงศ์  สุนันต๊ะ   กรรมการ 
6.9  นายสิทธิชัย   หมูเขื่อน   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถานที่ด าเนินกิจกรรมให้สวยงามและเหมาะสม ตลอดจนจัดเตรียมระบบไฟฟ้า 

เครื่องเสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
 

ให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์แก่
ทางราชการอย่างสูงสุด 
 

สั่ง ณ วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 

 
 
 

(นายนิกร  แก้วค าดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 
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รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่แจ่ม 
ปีการศึกษา  2559 – 2563   

(28 สิงหาคม พ.ศ. 2559 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 

 1. นางสายสุนีย์   สมยศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ  
 2. นางพิมพ์ใจ   พิทาค า  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองประธานกรรมการ 

3. พระครูมงคลวิสิฐ    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 4. นายวีระพล   ประสพสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 5. นายศุภวิทย์   เจริญผล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 6. นายธีรภัทร   สุวรรณโณ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

7. นายประมวล   ฟองตา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
8. นายอุดร   ปิโย  ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ 

 9. ร.ท. ถนอม   แสงแก้ว  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 10. นายอัฐ   สมยศ  ผู้แทนท้องถิ่น  กรรมการ 
 11. นายสมเกียรติ  มีธรรม  ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
 12. บาทหลวงเอกพล  ไชยรา  ผู้แทนศาสนา  กรรมการ 
 13. พระครูสุนทรธรรมวิบูลย์   ผู้แทนศาสนา  กรรมการ 
 14. นางเจนจิรา   วงศ์วัฒนานุกุล ผู้แทนครู  กรรมการ 
 15. นายนิกร   แก้วค าดี  ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 


