
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 

(Action Plan) 

 

โรงเรียนแม่แจ่ม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



พันธสัญญา 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 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 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนแม่แจ่ม ว่าจะร่วมมือกันพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ ตามบทบาท หน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้
เกิดคุณภาพสูงสุด 

 
 
 

ลงชื่อ      ผู้เสนอพันธสัญญา 
                              (นายนิกร  แก้วค าดี) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 

 
 
 
ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบพันธสัญญา 

                           (นางสายสุนีย์  สมยศ) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนแม่แจ่ม 

 
 
 
 
ลงชื่อ พยาน  

                            (พระครูมงคลวิสิฐ) 
         กรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
ลงชื่อ                                   พยาน 

                             (นายวสันต์   พิทาค า) 
                                                รองผู้อ านวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 
 
 

 

 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่แจ่ม 
 

  ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนแม่แจ่ม ได้ศึกษารายละเอียดของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนแล้ว เห็นว่าโรงเรียนได้ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มีโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ และ
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป 
  ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนแม่แจ่ม  จึงขอให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนแม่แจ่ม ขอให้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
                                  ลงชื่อ................................................... 
              (นางสายสุนีย์  สมยศ) 
                                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนแม่แจ่ม 
 



ก 
 

 

ค ำน ำ 
 

เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามแนวการบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 34 เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาจากเดิมไปสู่การบริหารการศึกษา      
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้ตรงกับเป้าหมายในการให้โอกาสผู้เรียนที่ จะได้รับ
การศึกษา ตามแนวทางของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยประวัติความ
เป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน และประมาณการงบประมาณ    

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองทุกคน ไว้ ณ โอกาสนี้  ที่ม ี 
ส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ในการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 

 
 

                      นายนิกร  แก้วค าดี 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ประวัติความเป็นมา 

โรงเรียนแม่แจ่มเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2518 และเปิด
ท 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 จึงเริ่มรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 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 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2546 โรงเรียนได้ถูกโอนไปสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2549 

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน รอบท่ี 2 จาก สมศ.  
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น จากศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติด 
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจากส านัก

ผู้ตรวจการแผ่นดิน   
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้รับ รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เหรียญเงิน ระดับประเทศ  

เรื่อง “ศูนย์การเรียนรู้ 4 ชนเผ่า” จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม จาก ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,401 คน ข้าราชการและครู
อัตราจ้างทั้งสิ้น 80 คน ลูกจ้างท้ังหมด 12 คน โดยมีนายธวัช  นะติกา เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2557 จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มกัลยาณมิตรเพ่ือการเสริมสร้างเครือข่ายวิถี
พุทธและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,399 คน ข้าราชการและครูอัตราจ้างทั้งสิ้น 
84 คน ลูกจ้างทั้งหมด 13 คน โดยมีนายธวัช  นะติกา เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่  
มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,338 คน ข้าราชการและครูอัตราจ้างทั้งสิ้น 81 คน ลูกจ้างทั้งหมด 12 คน โดยมีนายธวัช     
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 คน
ข้าราชการและครูอัตราจ้างทั้งสิ้น 80 คน ลูกจ้างทั้งหมด 11 คน โดยมีนายธวัช นะติกา เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน
และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2559 จากนั้นนายวสันต์ พิทาค า รองผู้อ านวยการรักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนแม่แจ่ม จนกระทั่งถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560 นายนิกร  แก้วค าดี ได้มา
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนแม่แจ่มคนปัจจุบัน 

 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมพระเกียรติ ประกาศกิตติคุณ “ประโยชน์สุข
แห่งมหาชน” ระดับประเทศ โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายใน
หลวง”  ปีที่12 ปีการศึกษา 2560 โครงงานจิตอาสารักและห่วงใย ผู้สูงวัยในชุมชนโรงเรียนแม่แจ่ม รางวัลโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ต้นแบบที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของจังหวัด ปีการศึกษา 2560 จากมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่    
มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,265 คน โรงเรียนแม่แจ่ม  มีครูทั้ งสิ้น 77 คน โดยจ าแนกเป็นฝ่ายบริหาร 2 คน           
ฝ่ายครูผู้สอน 75 คน ประกอบด้วยข้าราชการครู 65 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 8 คน เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติต าแหน่งธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจ าปฏิบัติหน้าที่ช่างไม้ระดับชั้น 4 1 คน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนท า
หน้าที่ดังนี้ เจ้าหน้าที่ คนงาน แม่บ้าน รวมทั้งหมดจ านวน 10 คน โดยมี นายนิกร  แก้วค าดี เป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของ
จังหวัด จากมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561 เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
16 มกราคม พ.ศ. 2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช -
วิทยาลัย และส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,244 คน โรงเรียนแม่แจ่ม           
มีครูทั้งสิ้น 79 คน โดยจ าแนกเป็นฝ่ายบริหาร 2 คน ฝ่ายครูผู้สอน 77 คน ประกอบด้วยข้าราชการครู 68 คน 
พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต าแหน่งธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจ าปฏิบัติหน้าที่ช่าง
ไม้ ระดับชั้น 4 1 คน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนท าหน้าที่ดังนี้ เจ้าหน้าที่ คนงาน แม่บ้าน รวมทั้งหมดจ านวน 
10 คน โดยมีนายนิกร  แก้วค าดี เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,200 คน โรงเรียนแม่แจ่มมีครูทั้งสิ้น 79 คน โดยจ าแนกเป็น
ฝ่ายบริหาร 2 คน ฝ่ายครูผู้สอน 77 คน ประกอบด้วยข้าราชการครู 67 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง  
9 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต าแหน่งธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจ าปฏิบัติหน้าที่ช่างไม้ ระดับชั้น 4 1 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนท าหน้าที่ดังนี้ เจ้าหน้าที่ คนงาน แม่บ้าน รวมทั้งหมดจ านวน 10 คนโดยมีนายนิกร  แก้วค าดี 
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 รูปภูเขาสูงเสียดฟ้าภายใต้มีเส้นคลื่นล้อมรอบด้วยวงกลม  

 ภูเขา หมายถึง ดอยอินทนนท์  
 เส้นคลื่น หมายถึง แม่น้ าแม่แจ่มที่ให้ความชุ่มชื่น  
 วงกลม หมายถึง ดวงอาทิตย์ 

ปรัชญา  
มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม น าอาชีพ 

คติพจน์   
 วิริเยน ทกฺขมจฺเจติ (คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร)  
สีประจ าโรงเรียน    

ม่วง – ขาว 
 

2. ภาระงาน,ปริมาณงาน 
  โรงเรียนแม่แจ่ม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประเภทไป-กลับ เปิดท าการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญศึกษา ให้บริการนักเรียนในเขตอ าเภอแม่แจ่ม โดยจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้บริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นของท้องถิ่น และเป็นหน่วยน าสังคมของชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรและบุคคล
ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการสถานศึกษาภายใต้กรอบนโยบายที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนด  โดยเริ่มที่การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
ที่สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะชนได้ 

โรงเรียนแม่แจ่มแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการ
พัฒนาตามกระบวนการ  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 1,200 คน โรงเรียนแม่แจ่มมีครูทั้งสิ้น 79 คน โดยจ าแนกเป็นฝ่ายบริหาร 2 คน 
ฝ่ายครูผู้สอน 77 คน ประกอบด้วยข้าราชการครู 67 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 9 คน เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติต าแหน่งธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจ าปฏิบัติหน้าที่ช่างไม้ ระดับชั้น 4 1 คน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนท า
หน้าที่ดังนี้ เจ้าหน้าที่ คนงาน แม่บ้าน รวมทั้งหมดจ านวน 10 คน  

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  35  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     97   เครื่อง      

ใช้ในงานบริหาร 17  เครื่อง 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน  80 เครื่อง     
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้  97 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 



 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1.  ห้องสมุด มี 1 หลัง   

        จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด 19,500 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืนใช้ระบบ
บันทึกการยืม จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยการใช้ห้องสมุด 320 คน/วัน  

2. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
1.  ห้องสมุดเฉลมิพระเกียรต ิ
2.  ห้องคอมพิวเตอร ์
3.  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระฯ 
4.  ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอ 4 ชนเผ่า 
5. ห้องมัลติมีเดีย 
6. ธนาคารโรงเรียน 
7. สวนธรณีวิทยา 
8. สวนเกษตร 
9. ศูนย์การเรยีนรู้ศลิปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (เฮือนนกกุม) 
10. ห้องช่างอุตสาหกรรมและไฟฟ้า 
11. ห้องเรียนคหกรรม 
12. สหกรณโ์รงเรยีน 
13. ห้องดนตรีสากล 
14. ห้องดนตรีไทย 
15. ห้องนาฏศิลป์ 
16. ห้องทัศนศิลป ์
17. ศูนย์สุขภาพ (ฟิตเนส) 
18. สนามกีฬา 
19. Gallery 
20. ภูมิแจม่กาแฟสด 
 
 
 
 
 

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. สวนสัตว์เชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่ 
8. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ หน่วยจัดการ ต้นน้ าแม่แจม่ 
(น้ าตกห้วยทรายเหลือง) อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม ่
9. สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ ์อ าเภอแมร่ิม   
จังหวัดเชียงใหม ่
10. บริษัท ศูนย์ท ารม่ จ ากัดบ่อสร้างสันก าแพง 
11. น้ าพุร้อนสันก าแพง 
12. สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ 
13. ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไมร้องเท้านารี ดอยอินทนนท์ 
14. มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จ.เชียงใหม่ 
15. พิพิธภัณฑ์ถิ่นล้านนา 
16. หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม ่
17. หอประวัติสาสตร์เมืองเชียงใหม่ 
18. อบต. ในแมแ่จ่ม ,ช่างเคิ่ง , บ้านทับ , แม่ศึก , แม่นาจร , 
ปางหินฝน , กองแขก 
19. เทศบาลต าบลแม่แจ่ม , ต าบลท่าผา 
20. พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ่ม 

 



3. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้นักเรียน 
ในปีการศึกษา 2561 

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. วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอ 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 
-นางจันทร์ฉาย  องอาจ  ให้ความรู้เรื่อง การตัดเย็บผ้าและการปักผ้า 

4. อาจารย์จากมหาวิทยาลัย และองค์กรอื่น ๆ  เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ฯลฯ 

 
4. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลจาก DMC ณ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 

ที ่ ระดับ ชั้น จ านวนห้อง 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 

1 ม. ต้น ม.1 5 70 109 179 
ม.2 5 89 91 180 
ม.3 5 78 97 175 

รวม ม.ต้น 15 237 297 534 
2 ม.ปลาย ม.4 6 89 137 226 

ม.5 7 83 126 209 
ม.6 7 84 147 231 

รวม ม.ปลาย 20 256 410 666 
รวมทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย 35 493 707 1200 



5. ผลการด าเนินการที่ผ่านมา   
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 1.1  แผนภูมิแสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 
 

 
 

 1.2 แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของ O-NET ม.3 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพม.34) 
 

 
 
  



 1.3 แผนภูมแิสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของ O-NET เปรียบเทียบระดับประเทศ 
 

 
1.4 แผนภูมแิสดงจ านวนนักเรียน ชั้น ม. 3 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  

ในแต่ละกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

 
  
 
 
 
 
  
 



 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  2.1 แผนภูมแิสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 
 

 
 2.2  แผนภูมแิสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของ O-NET ม.6 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพม.34) 
 

 
 
 
 
 



 2.3  แผนภูมแิสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของ O-NET เปรียบเทียบระดับประเทศ 
 

 
 2.4  แผนภูมแิสดงจ านวนนักเรียน ชั้น ม. 6 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่ม
สาระเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

 
 
 
 



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  ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 8.62 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 8.00  ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00  4.30  ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
ต้นสังกัด 

5.00  4.90  ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ   
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

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 ด ี

คะแนนรวม 100.00 80.85 ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาจากการประเมินรอบสาม 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

 1. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริม เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง วารสารเพ่ือสุขภาพ และข่าวสาร
ในเรื่องสุขภาพในยุคปัจจุบัน การใช้แพทย์แผนไทยหรือศาสตร์แพทย์ทางเลือกในห้องพยาบาลควบคู่กับแผน
ปัจจุบัน เช่น การใช้ยาสมุนไพร การนวดบรรเทาอาการปวด ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาสุขภาพ ด าเนินการ
ภายในระยะเวลา 1 ปี 
 2. สถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดเกณฑ์การ
พัฒนาและการวัดผลการประเมินผลอย่างชัดเจนในแต่ละระดับชั้น และมีความสอดคล้อง ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน ภายในระยะเวลา 2 ปี 

  3. สถานศึกษาควรพัฒนาเรื่องการอ่าน พัฒนาห้องสมุดให้มีความน่าสนใจและมีหนังสืออย่าง
เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน ส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดให้มีความน่าสนใจ เช่น กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมแนะน า
หนังสือใหม่ กิจกรรมเกมส่งเสริมการอ่าน ซุ้มการอ่านโดยสภานักเรียน บอร์ดรักการอ่าน ภายในระยะเวลา 1 ปี 
  4. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา เป็นต้น ด าเนินการตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลา 2 ปี 
   5. ส ารวจความไม่เข้าใจของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส ารวจความไม่เข้าใจภาษาไทยของ
ผู้เรียนในชนเผ่าต่างๆ จัดท าโครงการยอดนักอ่าน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี 
   6. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชนเผ่าให้มีความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการด าเนินการด้าน      อัต
ลักษณ์ของผู้เรียน “วินัยดี มารยาทงาม” ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ ในระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีกิริยามารยาทดี สุภาพอ่อนน้อม พูดจาไพเราะอ่อนหวาน มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี 
มีน้ าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน เป็นคนดีของ
ชุมชน นักเรียนน าคุณธรรมดี มีจิตอาสา น าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและชุมชนต่อไป ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 1 ปี 
   7. การท ากิจกรรมในแต่ละครั้ง ควรให้ชนเผ่ามีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานหรือความสามารถใน
การแสดงออกทุกชนเผ่าทุกครั้ง หรือหมุนเวียนการน าเสนอ พัฒนาระบบของสภานักเรียนให้มีบทบาทในการจัด
กิจกรรมของชนเผ่าให้มากขึ้น เช่น การจัดมุม นิทรรศการงานบุญของชนเผ่าตามเทศกาล เป็นต้น ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 
   8. เน้นท ากิจกรรมให้เข้าถึงผู้ปกครองผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น เช่น จัดประชุมเป็นกรณี
พิเศษ ตามผลเป็นรายบุคคล จัดระบบการท าโครงการ และกิจกรรมให้เป็นหมวดหมู่ ดูง่าย เช่น การประเมินผลแต่
ละกิจกรรมควรอยู่แฟ้มเดียวกับโครงการ เป็นต้น ภายในระยะเวลา 1 ปี 
  2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  1. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยจัดระดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ เพ่ือ
พัฒนางานทั้ง 4 ด้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนที่มีหลายชนเผ่า โดยสร้าง
โครงการ/กิจกรรมน ามาปฏิบัติ เช่น โครงการการเรียนรู้อยู่ร่วมกันสมานฉันท์ชนเผ่า โครงการการเรียนรู้ร่วมภาษา 
ฯลฯ ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 1 ปี 
 
 
 



  2. สถานศึกษาร่วมปรึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือเสนอแนวทางในการบริหาร
จัดการด้านวิขาการ การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การจัดสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตรมาใช้ด าเนินงานทางวิชาการให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 1 ปี 
  3. ส ารวจ เรียงล าดับปัญหาตามกลุ่มสาระที่ไม่ผ่าน O-NET เชิญวิทยากรจากภายนอกร่วม
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เช่น อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จากโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ภายในระยะเวลา 1 ปี 
  3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1. โรงเรียนควรจะน าผลการประเมินเกี่ยวกับการพัฒนาในวิชาที่สอน ผลการประเมินการจัดการ
เรียนรู้ ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครู ผลการประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูทุกคนไปพัฒนาครู
อย่างเป็นระบบ ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการภายใน 2 ปี 
  2. พัฒนาครูในด้านการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน เป็นต้น ระยะเวลาในการด าเนินการภายใน 2 ปี 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  1. ขอความร่วมมือผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน และสถานศึกษา
ควรสร้างระบบนิเทศภายในให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 1 ปี 
  2. ผู้บริหารควรจัดท าแผนพัฒนา โดยรับฟังความคิดเห็นจากของผู้เรียน ผู้ปกครอง และความ
ต้องการของชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน และควรน าผลวิจัยขององค์กรมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา เช่น ส ารวจความต้องการของนักเรียนว่าต้องการให้โรงเรียนด าเนินการ
อย่างไรบ้าง ส ารวจความต้องการของผู้ปกครอง ส ารวจความต้องการของชุมชน ฯลฯ ระยะเวลาในการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ 1 ปี 
 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 1. โครงการรักษ์โรงเรียน 
  2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
  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 าหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการการเรียนการ
สอนโดยเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมคุณธรรม 
กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมทัศนศึกษา กับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย เน้น
ให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ น าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิ
ปัญญาในชุมชนรอบ ๆ 
  2.  ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตาม
หลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์สามารถแก้ปัญหาและ
น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรจากพ้ืนฐาน
เดิมอย่างต่อเนื่อง ผลการทดสอบระดับชาติของผู้ เรียนยังควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง          
เพ่ือยกระดับคุณภาพต่อไป ทั้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเมื่อจบปีการศึกษา นักเรียน
สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและเลือกสาขาวิชาที่เหมาะกับตนเอง ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์
จากการประเมินในด้านต่าง ๆ  
 3.  จุดเด่น 
 ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีทักษะด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศและ
รู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  
 
 
 
 
 



 4.  จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับชั้น ม.1 ยังต้องส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

ค านวณอย่างต่อเนื่อง  มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมไปถึง รวมไปถึงการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นกว่า       
ปีการศึกษาก่อนและสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อีกทั้งในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาพบว่าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่จะใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา หรือการท าวิจัยด้านนวัตกรรมทางการศึกษา  
 5.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 5.1  วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนอย่าต่อเนื่อง       
เพ่ือตอบสนองความต้องการการจัดการศึกษา 

 5.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพให้ชัดเจนขึ้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 

  5.3 การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดการท า
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

  5.4 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาทางวิชาชีพครู
หรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community : PLC ) เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป 

  5.5 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
อาทิ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและการท าโครงงานบูรณาการใน           
ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนแม่แจ่ม  

  5.6 มีการยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสามารถ  
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 

   5.7 ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา หรือการท าวิจัยด้านนวัตกรรม        
ทางการศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

6. ความต้องการช่วยเหลือ 
6.1 การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ    

ที ่21 และการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนแบบต่าง ๆ 
6.2 การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้อง 

กับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 
6.3 การให้การสนับสนุนแลส่งเสริมให้ครูสร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตาม 

แนวทางของการประเมิน NT, O-NET และ PISA  รวมทั้งมีรูปแบบการสร้างแบบทดสอบที่หลากหลายขึ้น 
6.4 การพัฒนาครูผู้สอนให้ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
6.5 การจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งข้ึน 



 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

 1.  กระบวนการพัฒนา  

               สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน ก าหนดกลยุทธ์ ส่งเสริมอัตลักษณ์สถานศึกษาให้โดดเด่น และจัดท าแผนพัฒนาวิชาการ เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการ
บริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ บริหารคน บริหารงาน และบริหารวิธีการท างานเน้นการท างานเป็นทีม 
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษา ในการท างานยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางในการท างาน  มีการ
ประชุม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาองค์ความรู้
ทักษะ และสามารถน าในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนพัฒนา
ตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เป็นครูมืออาชีพ ด าเนินการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่และจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  พร้อมทั้งใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาสูงสุดคือคุณภาพของ
ผู้เรียน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง มีการประสานการท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และกลยุทธ์ ทางการศึกษาให้ลุล่วงส าเร็จ และมีประสิทธิผลเป็นเชิงประจักษ์ 
 2.  ผลการพัฒนา  
            2.1  สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ 
            2.2  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลัก     
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
             2.3  มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสีย  มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วม
รับผิดชอบ 

 2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง 
โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

 2.5  ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้       
ใฝ่เรียนรู้ ปลอดภัย และมีสื่ออย่างเพียงพอ หลากหลาย 

 2.6  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  



 

             2.7  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 2.8  สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการ อย่างเป็นระบบ 
             2.9  สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา       
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 2.10 สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้รับการยก
ย่องหรือได้รับรางวัลหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 3.  จุดเด่น  
           โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้ เทคนิคการประชุม               
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่าย มีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ  พัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการด าเนินการ  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล 
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน สภาพบริบทของโรงเรียนและความ
ต้องการของนักเรียนในปัจจุบัน โดยโรงเรียนแม่แจ่มได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนแม่แจ่ม           
(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2561) และได้ก าหนดแผนการเรียนที่จะเปิดในปีการศึกษา 2562 เพ่ือมุ่งพัฒนา   
การเรียนรู้ตามความต้องการของนักเรียน ดังนี้ 
   - มัธยมศึกษาตอนต้น 
   1. หลักสูตร IEP 
   2. หลักสูตรเตรียมวิทย์ 
   3. หลักสูตรทั่วไป 
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   1. หลักสูตรแผนการเรียนวิทย์-คณิต 

 2. หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 
 3. หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ 
 4. หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์-ธุรกิจ 
 5. หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป 
 6. หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์-คหกรรม 
 7. หลักสูตรแผนการเรียนทวิศึกษา-ช่างไฟฟ้าก าลัง 
 8. หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์-กีฬา 
 
 
 

 



 

 4.  จุดควรพัฒนา 
 4.1 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อาทิ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้นก่อนเปิดภาคการศึกษาในปีการศึกษาใหม่ และ การประชุมผู้ปกครอง
ในชั้นเรียนในระหว่างภาคการศึกษา เพ่ือให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน และด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียน 

 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มากข้ึน 
 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร่วมนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 5.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 5.1 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอยู่เสมอ โดยมีการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ 

    5.2 ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยร่วมแสดงความคิดเห็น        
ให้ข้อเสนอแนะผ่านทางคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในระบบของการเป็นผู้ปกครองเครือข่าย และ
โรงเรียนควรร่วมงานร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างสม่ าเสมอ เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนทั้งภายในอ าเภอและจังหวัด 
 5.3 เสริมสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน จากหน่วยงานต่าง ๆ 
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมาย 

 5.4 ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านการบริหารจัดการ  สนับสนุนให้ครูใช้
นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี และการวิจัย ในลักษณะเครือข่ายวิชาการ เพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
หลากหลายและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 6.  ความต้องการและการช่วยเหลือ 

 6.1  ผู้ปกครองบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมท า
ให้ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างที่ควรจะเป็น ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการมีส่วนร่วม และไม่รู้
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะต้องปฏิบัติ อีกท้ังมีความแตกต่างของระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วม 

 6.2 ความรู้สึกหรือทัศนคติของผู้ปกครองบางส่วนที่มองว่าเป็นเรื่องเฉพาะ เป็นราชการที่ไม่
สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือมีส่วนร่วมได้มากนักเนื่องจากมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ อีกทั้งยังคิดว่า
การศึกษาเป็นงานของครูถ้าเข้ามาแทรกแซงมากจะไม่เหมาะสม ผู้ปกครองบางคนคิดว่าการสอนเป็นหน้าที่ของ
ครูไม่ใช่หน้าที่ของผู้ปกครอง หรือบางครั้งผู้ปกครองบางคนมีเจตคติไม่ดีต่อครูบางคน จึงท าให้ขาดความร่วมมือ
ในกิจการของโรงเรียนไปด้วย 
 
 
 
 
 



 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 1.  กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีการประชุม
ปฏิบัติการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน 
ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้     
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - 
Class Standard School) ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความได้ด้วยตนเอง จัดการ
เรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นทักษะการคิด ครูมีการมอบหมายงานให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ มีวิจัยในชั้นเรียน 
และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนา 

 2.  ผลการด าเนินงาน 

 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นทักษะการคิด ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรี ยน
ทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูผู้สอนมีการออกแบบและจัดการ
เรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมให้ผู้เรียน มีการสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนกลุ่ม
อ่อน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละวิชา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สืบค้นและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ โดยวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกคน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก     
อีกทั้งยังมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
และน าผลของการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
 3.  จุดเด่น 

 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นพัฒนาในการสอนของตนเอง โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง สืบค้นและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมการแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูมีการ
ร่วมมือกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียน โดยการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และมีการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกคน รวมถึงการท าวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 

http://saschool.ac.th/worldclass/worldclass.pdf
http://saschool.ac.th/worldclass/worldclass.pdf


 

 4. จุดควรพัฒนา 
 ควรให้ครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งพัฒนาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม
ใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ รวมไปถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 
 5.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมไปถึงสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางในการจัดหลักสูตร/กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่น สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้โดยการสืบค้น สื่อสาร และ
น าเสนอ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World 
- Class Standard School) 
 6.  ความต้องการและการช่วยเหลือ 

- 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนแม่แจ่ม ปีการศึกษา 2561 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
2. ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ยอดเยี่ยม 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ยอดเยี่ยม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
     ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
     การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ  
     และการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป 

      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดี 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ 

     ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ดีเลิศ 

สรุปภาพรวม ระดับ ดีเลิศ 
 

   
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ 



 

8. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 

 
- รางวัลโรงเรยีนปลอดบุหรีต่้นแบบท่ีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ของจังหวัด 
- รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561 เนื่องในวันครู
แห่งชาติ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  
 
 
-เกียรติบัตรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะสงฆ์ อ าเภอ 
แม่แจ่ม ด้านการสอบธรรมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชาวันส าคัญสากลของโลก 
ประจ าปี 2561 

- มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไมสู่บบุหรี ่
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ร่วมกับวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และส านักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.) 
- คณะสงฆ์ อ าเภอแม่แจ่ม 
 

ผู้บริหาร - นายนิกร  แก้วค าดี ได้รบัรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน 
ประจ าปี 2561 โครงการคนดีศรีเชียงใหม่ 
 
- นายนิกร  แก้วค าดี ไดร้ับรางวัลรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา
ดเีด่น ประจ าปี 2561 
 
- นายนิกร  แก้วค าดี  ได้รบัรางวัลคุรุสดุดี ด้านการบริหาร
ดีเด่น ประจ าปี 2560 
 
-นายนิกร  แก้วค าดี ไดร้ับรางวลัผูท้ี่มีวินัยในการออมดีเด่น 
กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจ าปี 2561 

-เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม ่
 
 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 (16 มกราคม พ.ศ. 2562) 
 
- สมาคมครูแม่แจม่  
(16 มกราคม พ.ศ. 2561) 
 
- ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ สาขาแม่แจ่ม 
จ. เชียงใหม่ 

คร ู - รางวัลครูดไีม่มีอบายมุข   
   1. นางสาวดาวเรือง  แสงค า 
    
- รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น    
กลุ่มสาระภาษาไทย 
   1. นางนุชนาฏ  นาแก้ว 
 
- รางวัลการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา ประจ าป ี
งบประมาณ 2561 
   1. นายสิทธิพร  สินธุปี 
   
-รางวัล Super Leader & Super Teacher ระดับ 1  
(รุ่นที่ 3) 
   1. นายนิรุติ  สิทธุวานนท ์
   2. นายนิธิพงค์  อาจใจ 
   3. นายสิทธิพร  สินธุปี 

 
 
 

- คุรุสภา 
 
 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
 
 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
 
 
 
-  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
- รางวัลต้นแบบคนดศีรีเชียงใหม ่
   1. นางชนิศา  สุทะ 
   2. นางสาวอารีลักษณ์  บุญเกดิ 
   3. นางสาวณิชากร  อินต๊ะค า 
   4. นางสาววรารตัน์  ก๋องชัย 
   5. นางสาวอัมภวลัย์  พฤษกรรม 
 
-รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน  (16 มกราคม พ.ศ. 2562) 
    1. นายเวทพิสิฐ  วิสิฐพจมาลย ์
 
-รางวัลคุรสุดุดี (16 มกราคม พ.ศ. 2562) 
    1. นายอิศราวิทย์  จริยา 
    2. นางพฤกษาชาติ  ฤทธิ์เรืองโรจน ์
    3. นางสาวธนิสสรา  ไมตร ี
    4. นางฉวีวรรณ  ศรีใจน้อย 
    5. นายสามารถ   ใสญาต ิ
    6. นางสาวปวีณา  อุทัยทัศน ์
    7. นายสิทธิพร  สินธุปี 
    8. นายนฤพงษ์  ฟองแก้ว 
    9. นางสาวชนากานต์  เลิศด าเนิน 
    10. นายไพฑูรย์  สมวถา     
 
-เกียรติบตัรครูผูร้่วมการน าเสนอนวัตกรรมตามโครงการ
พัฒนาและวิจัยนวัตกรรมเพื่อยกระดับคณุภาพการจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
   1. นางเจนจิรา  วงศ์วัฒนานุกุล 
   2. นายอัษฎาวุธ  แสนจันทร์ 
   3. นางกันทรากร  จันโลหติ 
   4. นายเวทพิสิฐ  วิสิฐพจมาลย ์
   5. นายสิทธิพร  สินธุปี 
 
-เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรียนไดร้บัรางวัลชนะเลิศ        
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะสะเต็ม (STEM Skill 
Competition) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Student STEM 
Festival 2018) 
  1. นายสิทธิพร  สินธุปี 
  2. นายนฤพงษ์  ฟองแก้ว 
 
-เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรียนไดร้บัรางวัลชนะเลิศ        
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะสะเต็ม (STEM Skill 
Competition) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Student 
STEM Festival 2018) 
  1.นายอัษฎาวุธ     แสนจันทร ์
  2.นางสาวจุไรรตัน์     ค าจันทร ์

- เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่       
 
 
 
 
 
 
- มูลนิธิครูดีของแผ่นดนิ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
- สมาคมครูแม่แจ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรียนไดร้บัรางวัล ระดับเหรียญทอง 
การประกวด STEM Club Contest ระดับมัธยมศึกษา 
(Student STEM Festival 2018) 
  1. นายนฤพงษ์  ฟองแก้ว 
 
-เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรียนไดร้บัรางวัล ระดับเหรียญทอง 
การประกวดการสื่อสารเชิงสะเต็ม (STEM TALK) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (Student STEM Festival 2018) 
  1. นายนฤพงษ์  ฟองแก้ว 
 
-เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรียนไดร้บัรางวัลเหรียญทองแดง   
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(Student STEM Festival 2018) 
  1. นางสายพณิ  สวนใจ 
  2. นางกันทรากร  จันโลหิต 
 
-เกียรติบตัรผู้ควบคุมนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขัน 
“Computer Programming Contest” เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2561 
  1. นายนิรุติ  สิทธุวานนท ์
 
 
-เกียรติบตัรผู้ควบคุมนักเรียนเข้ารว่มค่าย “นวัตกรรม i-Tim 
10” ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยีสมองกล ครั้งท่ี 10 ประจ าปี 2561 
  1.นายนิรุติ    สิทธุวานนท์ 
 
-เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรียนไดร้บัรางวัลเข้าร่วม           
“การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา 
   1.นางสาวอารลีักษณ ์ บุญเกิด 
 
- เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้บัรางวัลระดับเหรียญทอง 
“การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ)         
ม.1-  ม.3” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561   
ณ จังหวัดพะเยา 
   1. นางสาวณิชากร  อินต๊ะค า 
     
 
 

-ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
- สวทช. ภาคเหนือ ร่วมกับภาควชิา       
วิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
 
- ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทอง 
“การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3”     
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
พะเยา 
   1.นางสาวธนิสสรา  ไมตร ี
 
- เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้บัรางวัลเข้าร่วม          
“การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม ่โคลงสีสุ่ภาพ ม.4-ม.6”        
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
พะเยา 
   1.นางสาวอาบทิพย ์ สุรักษ ์
 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญ
ทองแดง “การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณติศาสตร์ ม.4-ม.6” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่าง
วันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา 
   1. นางฉวีวรรณ  ศรีใจน้อย 
   2. นางพฤกษาชาติ ฤทธิ์เรืองโรจน์ 
 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลเข้าร่วม        
“การแข่งขันสร้างสรรคผ์ลงานคณติศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ม.4-ม.6” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561   
ณ จังหวัดพะเยา 
   1. นายศุภิเดช  เมืองวงค์ 
   2. นางสาวจุรีมาศ มันเสาร ์
 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญ
ทองแดง “การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่าง
วันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา 
   1.นายเกียรติบดินทร ์ ดูใจ 
 
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญ
ทองแดง “การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561   
ณ จังหวัดพะเยา 
   1. นางสายพิณ  สวนใจ 
   2. นางกันทรากร   จันโลหติ 
 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทอง 
“การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6” 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
พะเยา 
   1. นายลิขิตศลิป ์ ค ามาลา 
   2. นางสาวจุไรรัตน ์ ค าจันทร ์
 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลเข้าร่วม         
“การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.4-ม.6” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561 ณ 
จังหวัดพะเยา 
   1. นายสิทธิพร  สินธุปี 
   2. นางสาวธนภรณ์   เนตรนลิพฤกษ ์
 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทอง 
“การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่าง
วันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา 
   1.นายนิธิพงค์  อาจใจ 
   2.นายนิรุต ิ สิทธุวานนท ์
    
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทอง 
“การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่าง
วันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา 
   1.นางสาวสายพิน  แยลูก ู
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญเงิน 
“การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่าง
วันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา 
   1. นางสาวบุษราพร  กึกก้อง 
    
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญเงิน 
“การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3”   
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ    
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
พะเยา 
   1. นางสาวอรทัย  ทะบุญ 
    
- เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้บั รางวัลระดับเหรียญเงิน 
“การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ 
ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา   
  1. นายวรกานต์  ปินตา 
 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญเงิน 
“การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6”   
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
พะเยา   
   1. นายวรกานต ์ ปินตา  
 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญเงิน 
“การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) 
ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561   
ณ จังหวัดพะเยา   
   1. นายทศพล  มุสิกะ 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทอง 
“การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3” 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
พะเยา   
   1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้ว 
 
- เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้บั รางวัลระดับเหรียญทอง 
“การแข่งขนัขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6” 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
พะเยา   
   1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้ว 
 
- เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้บัรางวัลระดับเหรียญเงิน 
“การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทยอนุรักษ ์ม.1-ม.3” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ 
ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา   
   1. นางจิตตกาญจน์   สมยศ 
 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญเงิน 
“การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth 
Counselor: YC) ม.4-ม.6” งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปี
การศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี        
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา   
   1. นายกรกช  กติยศ 
   2. นายเวทพิสิฐ  วิสิทธิ์พจมาลย์ 
 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทอง 
“การแข่งขันการสรา้งการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)         
ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561   
ณ จังหวัดพะเยา   
   1. นางสาวจันทร์จริา  บุญเทียม 
   2. นางสาวเกศิน ี จุลศิร ิ
 
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญ
ทองแดง “การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น            
(2D Animation) ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน          
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี      
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา   
   1. นางสาวจันทร์จริา  บุญเทียม 
 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญ
ทองแดง “การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี         
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา   
   1. นางสาวจันทร์จริา  บุญเทียม 
   2. นางพัชชา  สิทธุวานนท ์
 
- เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้บัรางวัลระดับเหรียญทอง 
“การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6” งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปี
การศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี        
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา     
  1. นางสาวจันทร์จริา  บุญเทียม 
 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญเงิน 
“การแข่งขันการสรา้งเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์         
ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561   
ณ จังหวัดพะเยา     
   1. นายอิศราวิทย ์ จริยา 
   2. นายนิรุต ิ สิทธุวานนท ์
 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทอง 
“การแข่งขันการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์       
ม.4-ม.6” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561   
ณ จังหวัดพะเยา     
   1.นายนิรุต ิ สิทธุวานนท ์
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญเงิน 
“การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์       
ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561   
ณ จังหวัดพะเยา     
   1. นายนิรุต ิ สิทธุวานนท ์
 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทอง 
“การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น     
ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561   
ณ จังหวัดพะเยา        
   1. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป ์
   2. นายศิลปชัย  สุวรรณปราการ 
 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทอง 
“การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น    
ม.4-ม.6” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561   
ณ จังหวัดพะเยา           
   1. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป ์
   2. นายศิลปชัย  สุวรรณปราการ 
 
- เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้บัรางวัลระดับเหรียญทอง 
“การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ 
ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา              
   1. นางรุ่งรัตน ์ เถินบุรินทร ์
   2. นางสาวสุวิมล  สุขสบาย 
 
- เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้บัรางวัลระดับเหรียญทอง 
“การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ 
ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา              
   1. นางรุ่งรัตน ์ เถินบุรินทร ์
   2. นางสาวสุวิมล  สุขสบาย 
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญเงิน 
“การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผกัสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6” 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
พะเยา              
   1. นางสาววรรณนภสั  พิทักษ์ชานิธิกุล 
    
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทอง 
“การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6” งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
พะเยา              
   1. นางสาววรรณนภสั  พิทักษ์ชานิธิกุล 
 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญ
ทองแดง “การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปี
การศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี        
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา                 
   1.นางพนิดา  จริยา 
 
-  เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทอง 
“การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่าง
วันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา              
   1. นางพนิดา  จริยา 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

นักเรียน 
 

- รางวัลต้นแบบคนดศีรีเชียงใหม่ ประจ าปี 2561 ประเภทเด็ก
และเยาวชน 
  1. นางสาวปิยนุช  รู้ดี 
  2. นายจรัณ  หนักแน่น 
  3. นายชญานนท์  ขยันการ 
  4. นางสาวรัศมี  ศักดิ์ด ารงศร ี
  5. นางสาวดาวฟ้า  สิทธิคงชัย 
  6. นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเที่ยง 
  7. นางสาวพิมพ์  ลุงท ี
  8. เด็กชายปฏิพันธ์  จันทร์ต๊ะ 
  9. เด็กหญิงปวีณา  นิปุณะ 
  10. เด็กหญิงกมลพรรณ  พันธ์พิชัย      
 

-เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2561 
  1. นางสาวรัศมี  ศักดิ์ด ารงศร ี
         
- รางวัลเด็กดเีด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2561   
   1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ร่มโพธิ ์ 
 
- รางวัลเด็กดเีด่นจังหวัดเชียงใหม ่ปี 2562 
   1. เด็กหญิงกมลพรรณ พันธ์พิชัย 
 
- รางวัลเยาวสตรดีีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 
   1. นางสาววรัญญาธร  ธิโน  
 
- รางวัล “เยาวชนต้นแบบ” ดีเด่นด้านคุณธรรม           
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชาวันส าคัญสากลของ 
โลก ประจ าปี 2561                        
   1. เด็กหญิงนิศาชล  ชัยบุตร 
   2. เด็กชายสรวิศ  พิทาค า 
   3. นางสาวชญานิษฐ์  ร่มโพธิ ์
   4. นางสาววรัญญาธร  ธิโน 
   5. นางสาวพรหมพร  สิทธิดง 
 
- รางวัล “เยาวชนต้นแบบดีเด่น” ประจ าอ าเภอแม่แจม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ โครงการอ าเภอรกัษาศีล 5 สร้างจิตอาสา
ประชารัฐ พัฒนาเด็กและเยาวชน ประชาชนผู้อยู่ในภาวะ
เปราะบาง ในความรับผดิชอบของเครือข่ายประชาคมงดเหล้า 
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2561 
   1. นางสาวสุภาพร   แกน ุ
 
 
-รางวัลชนะเลศิการประกวดเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ควบคุมหุ่นยนต์ STEM Robo Cup 2018 
   1. นายณัฐพล  ใจอ่อน 
   2. นายมนัสวิน  กุลเม็ง 
   3. นายสิทธิโชติ  จันต๊ะบุญ    
     
-  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 2 การแข่งขัน
ทักษะสะเต็ม (STEM Skill Compettion) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (Student STEM Festival 2018) ณ ศูนย์สะเตม็
ศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรยีนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม ่
   1. นายศิลปชัย        ใจหาญ 
   2. นายกันต์พิชญ ์     แก้วชมพู 
   3. นายพีรณัฐ          พิทาค า  

- ชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม ่
 
 
-องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
 
 
-องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
 
 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
-ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
-ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะสะเต็ม 
(STEM Skill Compettion)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Student STEM Festival 2018) 
ณ ศูนย์สะเตม็ศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ่
   1. เด็กชายปฏิพันธ์  จันทร์ตะ๊ 
   2. เด็กชายคณาธิป  รู้ซื่อ 
   3. เด็กชายเจษฎา  องอาจ 
 
- รางวัล ระดับเหรยีญทอง การประกวดการสื่อสารเชิงสะเต็ม 
(STEM TALK) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Student STEM 
Festival 2018) ณ ศูนยส์ะเต็มศกึษาภาคเหนือตอนบน 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั จังหวัดเชียงใหม่ 
   1. นางสาววรัญญาธร  ธิโน 
 
-  รางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวด STEM Club 
Contest ระดับมัธยมศึกษา (Student STEM Festival 
2018) ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรยีน
ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ่
   1. นางสาวสุภาวิณี  ธรรมปัญญา 
   2. นางสาวภาษินี  ค าแสน 
   3. นางสาวณัฐนพิน  มุทุมล 
 
 
-  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ ระดับ
มัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย  
   1.นางสาววรัญญาธร  ธิโน 
 
- เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน “Computer Programming 
Contest” เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 
2561 
   1. นายณราฤทธิ์  เชียงแสน 
   2. นายธิติวุฒิ  วงศ์ซื่อ 
   3. นายคชภูมิ  แก้วชัย 
   4. นายณัฐพล  ใจอ่อน 
   5. นายมนัสวิน  กุลเม็ง 
   6. นายกีรติ  ปัญญาเลิศกิจ 
 
- เกียรติบัตรเข้าร่วมค่าย “นวัตกรรม i-Tim 10” ภายใต้
โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูโ้ดยใช้
เทคโนโลยีสมองกล ครั้งท่ี 10 ประจ าปี 2561 
   1. นายธิติวุฒิ          วงศ์ซื่อ 
   2. นายคชภูมิ          แก้วชัย 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  

 
 
 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สวทช ภาคเหนือ ร่วมกับภาควิชา       
วิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
- รางวัลเข้าร่วม “การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3”       
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ    
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
พะเยา 
   1. เด็กหญิงณัฐกานต ์ จิตตาด ู
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแขง่ขันเรียงร้อยถ้อยความ
(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน     
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี         
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา 
   1. เด็กหญิงรตัิกาล  พุทธมูล 
     
-  รางวลัระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปี
การศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี        
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา 
   1. เด็กหญิงกัลยาณ ี วันทากูล 
 
- รางวลัเข้าร่วม “การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่        
โคลงสีสุ่ภาพ ม.4-ม.6” งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน          
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี       
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา 
   1. นางสาวดรณุ ี จินดาธรรม 
   2. นายทีปกร  โพธิพงค ์
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทองแดง “การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎหีรือค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6” งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน          
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี       
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา 
   1. นางสาวฌาวนันท์  กรรณิกา 
   2. นายสุรพันธ ์ ไชยบุตร 
   3. นางสาวสุวรรณดา  โพธินา 
  
 
 
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลเข้าร่วม “การแข่งขันสร้างสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6” งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน     
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี       
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา 
   1. นายคุณากร  อินทรัตน ์
   2. นางสาวณิชมน  วัชรไพพินิจ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทองแดง “การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6” 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
พะเยา 
   1. นางสาวอรนุช  กุมุทชมชื่น  
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทองแดง “การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ 
ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา 
   1. เด็กหญิงวิลาสินี   กาพย์ตุ้ม 
   2. เด็กหญิงอรณ ี เอ็นโดะ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6” งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน          
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี       
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา 
   1. นายธนกร  อุทารลาภบุญ 
   2. นางสาวรัตติกาล  โอบอ้อม 
 
 
-  รางวลัเข้าร่วม “การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.4-ม.6” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561   
ณ จังหวัดพะเยา 
   1. นางสาววัฒนีย ์ ทะบุญ 
   2. นายศรันยร์ัฐ  รู้เที่ยง 
   3. นางสาวอรนิช  คิดสม 
 
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดภาพยนตร์สั้น      
ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561    
ณ จังหวัดพะเยา 
   1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศิริไฉไล 
   2. เด็กหญิงกิตติยา  นะท ี
   3. เด็กชายธนวัฒน์  ฟองตา 
   4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ ์ แสงปัน 
   5. เด็กหญิงปฏิมา  ศรีแสงอ่อน 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การประกวดเล่านิทานคณุธรรม 
ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561   
ณ จังหวัดพะเยา 
   1. เด็กชายนรพล  กาวิน่าน 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ 
ม.1-ม.6” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561   
ณ จังหวัดพะเยา 
   1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โมตาล ี
   2. เด็กหญิงชุติมา  จันทรบุตร 
   3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ร่มโพธิ ์
   4. เด็กหญิงธัญวรัตน ์ จริยา 
   5 .เด็กหญิงนิรัชพร  ไชยบุตร 
   6. นางสาวปภาวรินทร ์ แซ่ย่าง 
   7. เด็กหญิงปวีณา  นิปุณะ 
   8. นางสาวพรศิริกลุ  เจรญิตามปัญญา 
   9. เด็กหญิงสุพรรษา  นิปุณะ 
   10. เด็กหญิงอุทัยทิพย ์ แสงสรทวีศักดิ ์
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน          
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี         
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา 
   1. เด็กชายพุฒิพงศ์  กุลเรือน 
   2. เด็กชายเจษฎากร  องอาจ 
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันวาดภาพระบายสี    
ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561   
ณ จังหวัดพะเยา   
 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ ์ จุลศิร ิ
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6” งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปี
การศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี           
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา   
   1. นางสาวปริชญา  ชมชื่น 
    
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การประกวดดนตรีประเภทวง
เครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่าง
วันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา   
   1. เด็กหญิงจอมขวญั  อินต๊ะ 
   2. เด็กหญิงชญานิษฐ ์ รักษาบุญ 
   3. เด็กชายชนกันต ์ การบูรณ ์
   4. เด็กหญิงพิมพิมล  มูลแก้ว 
   5. เด็กชายรัชชานนท์  ไกรศร ี
   6. เด็กหญิงรจุิรัตน ์ หม้อด ี
   7. เด็กหญิงลลติา  ยาลังกา 
   8. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญเกิด 
   9. เด็กชายออม  นิพิฐธรรม 
   10. เด็กหญิงอัญชล ี เจริญวงค ์
   11. เด็กชายเชษฐา  โมตาล ี
   12. เด็กชายเทิดศักดิ ์ ถาวร 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน          
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี       
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา   
   1. เด็กหญิงลักษิกา  โพธาวรรณ 
 
 
 
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6” งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปี
การศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี         
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา   
   1. นางสาวบุษยมาศ  ไชยส ุ
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์ 
ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561   
ณ จังหวัดพะเยา   
   1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พันธ์พิชัย 
   2. เด็กหญิงกวินธิดา  ดวงสุข 
   3. เด็กหญิงกันยรัตน์   เครือแกว้ 
   4. เด็กหญิงกานต์สิน ี ดีหม ู
   5. เด็กหญิงจันทกานต ์ ทิพย์สอน 
   6. เด็กหญิงธัญวรัตน ์ วรรณค า 
   7. เด็กหญิงวาสนา  ทาวด ี
   8. เด็กหญิงสิรินดา  แก้วบุตร 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่าง
วันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา   
   1. นางสาวกฤษณา  รินทะกะ 
   2. นางสาวดาวฟ้า  สิทธ์ิคงชัย 
   3. นางสาวนิชธาวัลย ์ จาตา 
   4. นางสาวปัญชญา  สารินจา 
   5. นางสาววิภาดา  หล้ามา 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการสร้างการต์ูน   
เรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3” งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน       
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี       
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา   
   1. เด็กหญิงพิมลนาฏ  เจริญผล 
   2. เด็กหญิงเรณุกา  รักด ี
 
 
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญทองแดง “การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
แอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ 
ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา   
   1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  อะติยะ 
   2. เด็กหญิงอารยา  กุออ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทองแดง “การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3”         
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
พะเยา   
   1. เด็กชายศราวุธ  กองจันทร์ 
   2. เด็กชายอนวัช  ละดาย 
 
- รางวัลระดบัเหรยีญทอง “การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่าง
วันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา     
  1. นายคชภูม ิ แก้วชัย 
  2. นายธิติวุฒิ  วงศ์ซื่อ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรคจ์ากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ 
ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา     
   1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุมภา 
   2. เด็กชายธัชพล  แสงสรทวีศักดิ ์
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6” งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน     
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี           
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา     
   1. นายณัฐพล  ใจอ่อน 
   2. นายมนัสวิน  กุลเม็ง 
 
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ 
ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา     
   1. เด็กชายกาญจนวัฒน ์ เหมืองค า 
   2. เด็กหญิงวิภาพร  เจรญิใจ 
   3. เด็กชายสุกฤษฏ ์ เก่งการท า 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ 
ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา        
   1. เด็กชายต่อ  ไม่มีนามสกุล 
   2. เด็กชายพัชระ  ขุนแปะ 
   3. เด็กชายภสูิทธ์ิ  พิทาค า 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6” งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลย ี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ 
ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา           
   1. นายคมสันต ์ บุญขวาง 
   2. นายฐิติวัฒน์  กันทะศิลป ์
   3. เด็กชายยุทธพงษ์  วิเศษคุณ 
 
- รางวัลระดบัเหรยีญทอง “การแข่งขันจักสานไมไ้ผ่ ม.1-ม.3” 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
พะเยา              
   1. เด็กชายตันตระกานต ์ ศักดิช์าติบ ารุงกุล 
   2. เด็กหญิงปริศนา  เกษมเลิศด ี
   3. เด็กหญิงเจนจิรา  เตชธรรมเลิศ 
 
- รางวัลระดบัเหรยีญทอง “การแข่งขันจักสานไมไ้ผ่ ม.4-ม.6” 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
พะเยา              
   1. นางสาวปนัดดา  เกียรติพิชิตพนา 
   2. นายภคิน  มาลาอนุรักษ ์
   3. นางสาวรัชนี  บรมบรรพตกลุ 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-  รางวัลระดับเหรยีญเงิน “การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก  
ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6” งานมหกรรมความสามารถ   
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน     
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี        
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา              
   1. นางสาวกุลภรณ ์ ฟองตา 
   2. นางสาวกุลภสัสรณ ์ พรมเสนวงศ ์
   3. นางสาวอรัญญา  กองจันทร์ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันท าอาหารคาวหวาน
เพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6” งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน          
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี        
20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา              
   1. นางสาวรสริน  สินเพิม่ทวีพงศ์ 
   2. นางสาววิภาดา  วิเศษอาภา 
   3. นางสาวสุดาพร  อาภาประเสริฐ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทองแดง “การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3”         
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 20-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัด
พะเยา                 
   1. เด็กหญิงมญัชร ี โดยบุญ 
 
-  รางวัลระดับเหรยีญทอง “การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนด
ช่วงช้ัน” งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561   
ณ จังหวัดพะเยา              
   1. นายธัชพล  บุญเกิด 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. ข้อมูลด้านบุคลากร 
 
 

ตารางแสดงต าแหน่ง วิทยฐานะและอันดับครู (ข้อมูล 1 มีนาคม พ.ศ.2562) 
 

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 4 7 8.86 
คร ู ช านาญการ คศ.2 9 16 25 31.65 
คร ู - คศ.1 12 11 23 29.11 

ครูผู้ช่วย -  2 9 11 13.75 
พนักงานราชการ -  1 1 2 2.53 

ครูอัตราจ้าง -  4 5 9 11.56 
รวมทั้งหมด 33 46 79 100 

 
 

ตารางแสดงคุณวุฒิศึกษาของครูจ าแนกตามฝ่าย และกลุ่มสาระการเรียนรู้  
(ข้อมูล 1 มีนาคม พ.ศ.2562) 

 
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 1 4 - 5 7 - 17 21.52 
คณิตศาสตร์ 3 2 - 2 2 - 9 11.39 
สังคมศึกษา 1 2 - 3 4 - 10 12.66 
ภาษาไทย 1 - - 4 2 - 7 8.86 

ภาษาต่างประเทศ 1 3 - - 10 - 15 18.99 
การงานอาชีพฯ 3 2 - 3 - - 7 8.86 

ศิลปศึกษา 1 3 - 1 - - 5 6.33 
สุขศึกษาฯ 1 1 - 1 1 - 4 5.07 
แนะแนว - 1 - 1 - - 2 2.53 

บรรณรักษ์ - - - - 1 - 1 1.26 
รวม 14 18 0 20 27 0 79 100 

 
 
 
 



 

10. ข้อมูลการประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ประมาณการจ านวนนักเรียนและรายรับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
ประเภท จ านวนทั้งสิ้น 

หนังสือเรียน  1,101,980 
อุปกรณ์  469,310 

เครื่องแบบ  596,450 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  974,920 

รวมทั้งสิ้น 3,142,660 
 

หมายเหตุ ค านวณจากนักเรียนชั้นเคลื่อน 
 
เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2562 คาดว่าได้รับจัดสรร                               4,033,000  
หักค่าใช้จ่ายจ าเป็น 
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และซ่อมพาหนะ                                                                300,000 
2. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                     450,000 
3. ค่าหมึก กระดาษไข โรเนียว                                                                         150,000 
4. ค่าหมึกเครื่องปริ้นกลาง วิชาการ                                                                   100,000 
5. ค่ากระดาษโรเนียว วัสดุของใช้ส านักงาน                                                          350,000 
6. ค่าเดินทางไปราชการ                                                                                300,000 
7. งบกลาง                                                                                                403,300 
รวมหักค่าใช้จ่ายจ าเป็น                                                                          2,053,300                                      
 
ยอดเงินอุดหนุนรายหัวที่คาดว่าจะได้รับ                             4,033,000 

ยอดเงินอุดหนุนรายหัวที่เหลือ                  1,979,700 
กลุ่มงาน เปอร์เซ็นจัดสรร ยอดเงิน 

วิชาการ 60                         1,187,820  
บริหารงบประมาณ 10                           197,970  
บริหารทั่วไป 15                           296,955  
บริหารบุคคล 15 296,955  

รวม 100                        1,979,700 
 

หมายเหตุ ค านวณจากนักเรยีนช้ันเคลื่อน
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

โรงเรียนแม่แจ่ม พ.ศ.2559-2562 
 

โรงเรียนแม่แจ่ม ได้ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงถึงภำพอนำคตหรือ
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน พันธกิจ(Mission) เป้ำประสงค์ (Goal) รวมทั้งตัวชี้วัด (Key Performance  Indicators : KPI) 
ที่ต้องกำรและก ำหนดกลยุทธ์ (Strategies) เพ่ือให้เห็นแนวทำงที่จะน ำไป สู่กำรบรรลุผลตำมเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและ
เป้ำหมำย ดังนี้ 

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

ปรัชญา/อุดมการณ์    
 “มีวินัย  ใฝ่ความรู้  คู่คุณธรรม  น าอาชีพ” 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนแม่แจ่มเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐำนวัฒนธรรมท้องถิ่นตำมรอยศำสตร์
พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ  
แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง 
 4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนซึ่งควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมชนเผ่ำได้แสดงออกอย่ำง
สร้ำงสรรค์ รักษ์ หวงแหนภูมิปัญญำของตนเองแสดงออกอย่ำงภำคภูมิใจ  
  5. ส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำให้มีกำรจัดหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรี ยน   
เป็นส ำคัญตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ส่งเสริมและพัฒนำให้สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยและ     
ใช้แหล่งเรียนรู้อย่ำงคุ้มค่ำ 
 7. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 8. ส่งเสริมกำรสร้ำงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำให้โดดเด่น 
 9. พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลบนพ้ืนฐำนของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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 เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์  ตัดสินในแก้ปัญหำได้อย่ำง

สมเหตุสมผล 
3. ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
4. ผู้เรียนมีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมชนเผ่ำแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ รักษ์ หวงแหน        

ภูมิปัญญำของตนเอง แสดงออกอย่ำงภำคภูมิใจ 
5. สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญตำมแนว

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย ใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนอย่ำงคุ้มค่ำ 

7. มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
8. สถำนศึกษำมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
9. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำได้มำตรฐำนสำกลบนพ้ืนฐำนของปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

 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 2562 
 

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 76 ของผู้เรียนมีระดับผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน   
ทุกรำยวิชำ 

2. ร้อยละ 92 ของผู้เรียนมีทักษะ สมรรถนะในระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละ 92 ของผู้เรียนมีสุขภำพจิต  สุขภำพกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
4. ร้อยละ 92 ของผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์  

กีฬำ นันทนำกำรตำมควำมสนใจ 
5. ร้อยละ 92 ของผู้เรียนสำมำรถระบุอำชีพสุจริตในท้องถิ่นได้ 
6. ร้อยละ 89 ของผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอยำ่งเป็นระบบ   

คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำงมสีตสิมเหตุสมผล 
7. ร้อยละ 92 ของผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์  

และเขียนในระดับผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำขึ้นไป 
8. ร้อยละ 92 ของผู้เรียนสำมำรถใช้ Internet ในกำรสืบค้นข้อมูลได ้
9. ร้อยละ 92 ของผู้เรียนสำมำรถสืบค้นข้อมูลควำมรู้จำกห้องสมุดและ

แหล่งเรียนรู้อื่น 
10. ร้อยละ 92 ของผู้เรียนมีคณุภำพดำ้นรักกำรท ำงำนในระดับดีขึ้นไป 
11. ร้อยละ 92 ของผู้เรียนสำมำรถปฏบิัติงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 
12. ร้อยละ 92 ของผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
13. ร้อยละ 92 ของผู้เรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนได้มีกำร

พัฒนำกำรเรียนรู ้
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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 89 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำท่ีได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ สำมำรถตรวจสอบได้ 

2. ร้อยละ 89 ของสถำนศึกษำมีโครงกำร/กิจกรรมทีส่่งเสริมคณุภำพ
ผู้เรยีนโดยตรงอย่ำงน้อย 10 รำยกำร 

3. ร้อยละ 95 ของครูที่มีแผนกำรจัดกำรเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
4. ร้อยละ 95 ของครูที่มีเครื่องมือวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
5. ร้อยละ 95 ของครูที่มีรำยงำนวิจัยในช้ันเรียน คนละ 1 เรื่องต่อคน 

ต่อภำคเรียนหรือปีกำรศึกษำ 
6. ร้อยละ 89 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีนเพื่อมุ่งยกระดบั

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
7. ร้อยละ 92 ของสถำนศึกษำจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

อย่ำงน้อยภำคเรยีนละ 2 ครั้ง 
8. ร้อยละ 89 ของสถำนศึกษำมีกำรน ำแสดงแผนภูมิโครงสร้ำงของ

สถำนศึกษำอย่ำงเด่นชัด 
9. ร้อยละ 89 ของสถำนศึกษำมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ 

ครบทุกกลุ่ม/งำน 
10. ร้อยละ 89 ของสถำนศึกษำมีแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  

ที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและแผนปฏิบตัิ
กำรประจ ำป ี

11. ร้อยละ 92 ของสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำร
สถำนท่ีให้เหมำะสมต่อกำรใช้งำนและมีควำมปลอดภัย 

12. ร้อยละ 92 ของสถำนศึกษำมีกำรปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
สำธำรณูปโภคให้เหมำะสมและเพยีงพอต่อควำมต้องกำร 

13. ร้อยละ 95 ของสถำนศึกษำมีกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศบุคลากร
อย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 

14. ร้อยละ 95 ของสถำนศึกษำมีจ ำนวนครูและบคุลากรเพียงพอตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

15. ร้อยละ 95 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีศึกษา ดูงาน การแลกเปลีย่นเรยีนรู้และน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

16. ร้อยละ 95 ของบุคลากรมีความรูค้วามสามารถในการผลติและ      
ใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลายใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 

1. ร้อยละ 92 ของสถำนศึกษำมีข้อมูล หลักฐำน กำรร่วมกิจกรรม
ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนอย่ำงนอ้ยภำคเรียนละ 2  ครั้ง 

2. ร้อยละ 92 ของสถำนศึกษำมีกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมจัด  
กำรเรยีนรู้อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อภำคเรียน 

3. ร้อยละ 92 ของสถำนศึกษำมีกำรใช้แหล่งเรียนรู้อย่ำงน้อย        
ภำคเรยีนละ 1 ครั้งต่อระดับกำรศกึษำ 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. สถานศึกษามีอัตลักษณแ์ละเอกลกัษณ์ 
ที่โดดเด่น 

1. ร้อยละ 92 ของผู้เรียน ตระหนัก รู้คุณคำ่ ร่วมอนุรักษ์  สืบสำนงำน-
ศิลป์ผ้ำถิ่นเมืองแจ๋ม 

2. ร้อยละ 92 ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำตระหนัก    
รู้คุณคำ่ ร่วมอนุรักษ์ สบืสำนงำนศลิป์ผ้ำถิ่นเมืองแจ๋ม 

3. ร้อยละ 92 ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ร่วมส่งเสริม 
อัตลักษณส์ถำนศึกษำ 

 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ได้มาตรฐานสากล 

1. ร้อยละ 92 ของผู้เรียนที่มีคุณภำพระดับดีขึ้นไปตำมเกณฑ์          
ที่สถำนศึกษำก ำหนด 

2. ร้อยละ 65 ของผู้เรียนที่สำมำรถสือ่สำรสองภำษำได้ในระดบัด ี
3. ร้อยละ 92 ของผู้เรียนและบคุลำกรในสถำนศึกษำน้อมน ำหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
4. ร้อยละ 92 ของนักเรียนเห็นควำมส ำคัญเข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคญั

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

 1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก่ 
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำจะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำ 
4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนทั่วไปมีโอกำส

ร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง 
4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.5 ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน 
4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นคน 
4.7 ท ำนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำ มีบทบำท

ส ำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติสุขและควำมปรองดองสมำนฉันท์ใน
สังคมไทยอย่ำงยั่งยืน 

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
รวมทั้งควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.9 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้ำนและวัฒนธรรมสำกล 
4.10 ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกที่ดี 

 1.2  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่ 
  นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  2.1 กำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน ประเด็นแรงงำนต่ำงด้ำว       
ยำเสพติด 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
  นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  3.1 ในระยะเฉพำะหน้ำจะเร่งสร้ำงโอกำสอำชีพและกำรมีรำยได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกำสและแรงงำนข้ำมชำติที่ถูกกฎหมำย พร้อมทั้งยกระดับคุณภำพแรงงำน 
  3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 

3.6 จัดระเบียบสังคม 
  นโยบาย 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 

5.2 พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 
5.7 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข 
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นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำเที่ยวในประเทศไทย 
6.8 แก้ปัญหำน้ ำท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้ำงและท่วมเฉพำะพ้ืนที่และปัญหำขำดแคลนน้ ำ

ในบำงพ้ืนที่และบำงฤดูกำล 
6.9 ปฏิรูปโครงสร้ำงรำคำเชื้อเพลิงประเภทต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภำษีที่เหมำะสม

ระหว่ำงน้ ำมันต่ำงชนิดและผู้ใช้ต่ำงประเภท 
6.17 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้เข้มแข็ง สำมำรถ

แข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่ำงจริงจัง 
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
7.4 เร่งพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยในอนุภูมิภำคและภูมิภำค

อำเซียน 
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทำงคมนำคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จำกฐำนกำรผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพ่ือ

เพ่ิมมูลค่ำทั้งภำยในประเทศและเชื่อมโยงกับอำเซียน 
7.6 พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและ

พัฒนาและนวัตกรรม 
8.2 เร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม 
8.3 ผลักดันงำนวิจัยและพัฒนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
9.1 ในระยะเฉพำะหน้ำเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำโดยให้

ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ 
9.4 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำของประเทศให้เป็นเอกภำพในทุกมิติทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 
9.5 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศ ขยะ และน้ ำเสีย 

 นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึกในกำรรักษำ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำร 
 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 กำรขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภำคสู่ควำมเป็นชำติ
กำรค้ำและบริกำร (Trading and Service Nation) เป็น แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย แหล่ง
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 5 เป้าหมาย ดังนี้ 
 1.  กำรหลุดพันจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
 2.  กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมี

คุณภำพ ได้แก ่ 
 1) ประชำชนทุกช่วงวัยมีควำมม่ันคงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security)

และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2) กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ 3) สถำบันทำงสังคม มีควำมเข้มแข็งเป็น

ฐำนรำกที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคน 
 3.  กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม ได้แก ่

 1) กำรกระจำยรำยได้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้น  
 2) บริกำรทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง 

 4.  กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก ่ 
 1) รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์

อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม 
 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 2562) 
 วิสัยทัศน์ ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึงและเสมอภำคเป็นก ำลังคน 

ที่มีทักษะและศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  และกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  

พันธกิจ 
1.  ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่ำระดับสำกล  
2.  เสริมสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม  
3.  เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล  
4.  ผลิต พัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพก ำลังคน  
5.  พัฒนำสิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และนวัตกรรม  
เป้าประสงค์ 
1.  คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น  
2.  คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ  
3.  มีระบบบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและกำรกระจำย  

อ ำนำจสู่ภูมิภำค  
4.  คนไทยมคีุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต  



53 
 

5.  ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำทักษะให้มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของพ้ืนที่และประเทศ 
6.  คนไทยมีองค์ควำมรู้ สำมำรถสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนำงำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

เสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของชำติ  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับควำม 

ต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  

 4.  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    วิสัยทัศน์ สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน 
   พันธกิจ 

1.  จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.  พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ 
ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3.  ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
 4.  สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ            
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
 5.  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
    เป้าหมาย 
 1.  ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเอง และปรับตัว
ต่อกำรเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2.  ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกล ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3.  ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มีควำมแม่นย ำทำงวิชำกำร และมีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี 
 4.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภำวะผู้น ำทำง
วิชำกำร มีส ำนึกควำมรับผิดชอบ (Accountability) และกำรบริหำรแบบร่วมมือ 
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 5.  สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำระดับพ้ืนที่ จัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือกำรเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
 6.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร เป็นส ำนักงำนแห่งนวัตกรรมยุคใหม่   
ใช้ข้อมูลสำรสนเทศและกำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ ก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลอย่ำงเป็น
ระบบ 
 7.  ส ำนักงำนส่วนกลำง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรท ำงำน โดย กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงำนและ     
กำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ บริหำรเชิงบูรณำกำร มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ ก ำกับ ติดตำม
ประเมินผล และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ    
 ยุทธศาสตร์ 

 1.  จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 2.  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 3.  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 4.  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม เหลื่อมล้ ำทำงกำร
ศึกษำ 
 5.  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 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  โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงควำมมั่นคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลัก         
ธรรมำภิบำล 
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 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 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ           
ต่อคุณภำพกำรศึกษำขององค์กร บูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรน ำเทคโนโลยีมำเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

เป้าประสงค์   
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค และมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 

 2.  ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
รับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
 3.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ    
มีคุณภำพกำรศึกษำ และคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำน 

กลยุทธ์ 
            1.  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มุ่งผลให้ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
            2.  สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนได้รับโอกำสทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค และมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 

3.  พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มุ่งให้เกิดกำรพัฒนำสมรรถนะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 
            4.  พัฒนำประสิทธิภำพ ระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยเน้นระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
เสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ และ 
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
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ส่วนที่  3 
กลยุทธ์ระดับองค์กร โครงการ/กิจกรรม/งาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  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) 

     ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553  มีความมุ่งหมายให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด     
     ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม     
ที่  พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ าลง พบว่าเนื่องจาก     
มี สื่ อ และเท คโน โลยี เข้ าม า เผยแพ ร่แ ละมี อิ ท ธิพ ล ใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน ท าให้ขาดความตระหนักในของ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  การด าเนินชีวิตในแต่ละวันของ
ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพไม่มีเวลาในการอบรมดูแล
นักเรียน  ครูที่ปรึกษามีภาระงานสอนภาระงานอื่นในโรงเรียน
เวลาดูแลนักเรียนในชั้นเรียนไม่ เพียงพอ  ถ้าไม่รีบแก้ไข
นักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ 
สังคมได ้
     จากเหตุผลข้างต้นจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ขึ้นเพื่อให้มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่
ผู้เรียน สร้างศักยภาพให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเองสามารถท างานและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งเป็นสุข 
3.  คณะครูได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน 
 
 

ด าเนินกิจกรรมในโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1.  กิจกรรมโรงเรียนวิถพีุทธ 
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1    
และม.4 ปีการศึกษา 2562 
4.  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
5.  แนะแนว 
6.  นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC 
 

 
31,030 
6,793 
7,332 

 
20,700 
7,997 
15,958 

 
1.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรม   
ส่งเสริมส่งคุณธรรม จริยธรรม และค่านยิม    
ที่พึงประสงค์  
2.  คณะครูร้อยละ 100 ได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมส่งคุณธรรม จริยธรรม และค่านยิม   
ที่พึงประสงค์  
3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านยิม   
ที่พึงประสงค์ สามารถท างานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี ความสขุ 
4.  คณะครูได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านยิม         
ที่พึงประสงค์  
 

 



 
  

กลยุทธ์ระดับองค์กร   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  1.2 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ซ่ึงมีเป้าหมายด้านคุณภาพ
การศึกษาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่ อ ให้ ผู้ เรียน            
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่ 
จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และ
แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 จากผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ทั้งการทดสอบ NT ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 2 และการทดสอบ O-NET ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ของโรงเรียนแม่แจ่ม 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีผลการประเมิน
ยังต่ ากว่าระดับประเทศในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละภาคเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในรายวิชาของแต่กลุ่มสาระการเรียน
ยังมีผลการเรียนที่บกพร่อง อยู่ถึงร้อยละ 16 ของปีการศึกษา 
2561 

ดังนั้นทางโรงเรียนแม่แจ่ม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 จึงได้ด าเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ
นักเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นและตอบสนองต่อนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในด้านคุณภาพการศึกษาต่อไป 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติและ   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ให้สูงขึ้น 
2.  เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบ 
ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง และให้คุ้นชินกับ 
 รูปแบบของการทดสอบ ตลอดจนสร้างความเข้าใจ 
ให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ 
จากการทดสอบ 
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการวัดและ 
ประเมินผลให้ควบคู่ไปกับกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนในชั้นเรียน 
4. เพื่อลดจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่องให้ 
  ลดต่ าลงกว่าปีการศึกษา 2561 

 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี ้
1. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (NT) 
2. ยกระดับผลสัมฤทธิก์ารทดสอบระดบัชาติ
(O-NET) 
3. กิจกรรมโรงเรียนปลอด 0 ร มผ 
4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ 
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
8. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
9. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
10. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระฯศิลปะ 
11. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระฯ การงานอาชพี 

 
0 
0 
 
0 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
 
0 
 
0 
 

 

1. นักเรียนเข้าร่วมเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับ     
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ร้อยละ 89 
2. นักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบ เข้ารับการทดสอบระดับชาติ  
ร้อยละ 89 
3. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความ   
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป         
ร้อยละ 89 
4. ผลคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3  
5. ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่ม
สาระ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ 
โรงเรียนและระดับประเทศ 
6.  ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดบัชาต ิ(O-NET,NT)  
ในภาพรวมทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่า 
ระดับประเทศ 
7. ผลการเรียน 0 ร มผ มีแนวโน้มลดลง 

 
 
 
 



 
  

กลยุทธ์ระดับองค์กร   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  1.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ ทางโรงเรียนได้ จั ดให้ มี การเตรียมผู้ เรี ยนที่ มี
ความสามารถพิ เศษ ให้ ได้ รับการพั ฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อง              
เพื่อให้  เกิดการเรียนรู้ สามารถคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหา
เป็น น าความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับมาประยุกต์ใช้และ           
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถแข่งขันกับ
บุคคลภายนอกได้ 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และนักเรียนมี
ความตื่นตัวในการค้นคว้าหาความรู้ทางด้านวิชาการ   
อยู่เสมอ เกิดการเรียนรู้ และส่งผลพัฒนาทางด้าน
การศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
2. เพื่อกระตุ้นให้คณะครูโรงเรียนแม่แจ่ม พัฒนา
ศักยภาพนักเรียนในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
3. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแข่งขันทักษะความสามารถ
ทางวิชาการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ทักษะความสามารถในระดับสูง 

ด าเนินกิจกรกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. แข่งทักษะวิชาการ (วิชาการ) 
2. แข่งขันทักษะวิชาการ (ภาษาไทย) 
3. แข่งขันทักษะวิชาการ (คณิตศาสตร์) 
4. แข่งขันทักษะวิชาการ (วิทยาศาสตร์) 
5. แข่งขันทักษะวิชาการ (สังคมฯ) 
6. แข่งขันทักษะวิชาการ (สุขศึกษาฯ) 
7. แข่งขันทักษะวิชาการ (ศิลปะ) 
8. แข่งขันทักษะวิชาการ (การงานอาชพี) 
9. แข่งขันทักษะวิชาการ  
(ภาษาตา่งประเทศ) 
10. แข่งขันทักษะวิชาการ (ห้องสมุด) 

 
200,000 
1,060 
11,900 
48,065 
30,000 

0 
38,946 
22,000 
2,000 

 
5,000 

1. ร้อยละ 92 ของรายการที่ส่งเข้าแข่งขัน
ได้รับเหรียญรางวัลในระดับเขตพื้นที่ 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกจิกรรม
แข่งขันทักษะวิชาการได้พัฒนาทักษะ
ความสามารถในด้านตา่ง ๆ อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประ สิทธภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

กลยุทธ์ระดับองค์กร      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  1.4 โครงการเปิดบ้านอินทนิล ถิ่นม่วง-ขาว 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ        
ที่ส าคัญที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง 
พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน           
ที่เหมาะสมและมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ สามารถหา
ค าตอบและหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงจะ
ท าให้การจัดการเรียน การสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย       
ที่ต้องการและสามารถพัฒนานักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
     โรงเรียนแม่แจ่มเล็งเห็นถึงความความส าคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน และสถานศึกษา 
ดังนั้นจึงได้จัดให้มีโครงการเปิดบ้านอินทนิลถิ่นม่วงขาวขึ้น  
เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการน าเสนอผลงานที่เกิด
จากการเรียนรู้ของตนเองแก่สาธารณชน 

 

1. เพื่อให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในรอบปีที่ผ่านมา และได้แสดง
ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การท างาน
เป็นหมู่คณะ 
2. เพื่อรายงานความก้าวหนา้ทางการศึกษาและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้ชุมชนและผู้สนได้
รับทราบ 
 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. เปิดบ้านอินทนิล ถิ่นมว่ง-ขาว (วิชาการ) 
2. เปิดบ้านอินทนิล-ถิ่นม่วงขาว (ภาษาไทย) 
3. เปิดบ้านอินทนิล-ถิ่นม่วงขาว 
(คณิตศาสตร์) 
4. เปิดบ้านอินทนิล-ถิ่นม่วงขาว 
(วิทยาศาสตร์) 
5. เปิดบ้านอินทนิล-ถิ่นม่วงขาว 
(ภาษาตา่งประเทศ) 
6. เปิดบ้านอินทนิล-ถิ่นม่วงขาว (สังคมฯ) 
7. เปิดบ้านอินทนิล-ถิ่นม่วงขาว           
 (การงานอาชีพฯ) 
8. เปิดบ้านอินทนิล-ถิ่นม่วงขาว (สุขศึกษาฯ) 
9. เปิดบ้านอินทนิล-ถิ่นม่วงขาว (ศิลปะ) 
10. เปิดบ้านอินทนิลถิ่นม่วง – ขาว 
(ห้องสมุด) 
 

 
50,000 

0 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
0 
 
0 
0 
0 
 

1. จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของ
นักเรียน โดยม ี8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ  
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 1 คร้ัง/     
ปีการศึกษา 
2. นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพในการ
ท างาน และพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
3. นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของ
นักเรียน สามารถใช้ประชาสัมพันธ์คุณภาพ
การจัดการศึกษาของ โรงเรียนได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

กลยุทธ์ระดับองค์กร        พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  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 ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ       
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซ่ึงเป็นนโยบายเร่งด่วน คือ 
“โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ” คือ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับทั้ ง
โรงเรียนรัฐบาล  ค่าเล่าเรียนฟรี ถ้าเด็กคนไหนสละสิทธิ์จะ       
มีใบประกาศเกียรติคุณให้ โดยในส่วนของงบประมาณที่รัฐ
ช่วยเหลือนั้นมี 5 ส่วนด้วยกัน คือ ค่าเล่าเรียน แบบเรียน เสื้อผ้า         
ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจะ   
ได้รับเงินสดไปจัดซ้ือเอง 2 ส่วน คือ ค่าเสื้อผ้าและค่าอุปกรณ์
การเรียนทั้งนี้ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จึงเป็น
โครงการที่นอกจากสะท้อนให้เห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาล    
ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการลงทุนด้านปัญญา 
ยังเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระของผู้ปกครอง และเปิดโอกาส    
ให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง       
เท่าเทียม 

1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเองสามารถท างานและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งเป็นสุข 
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาหา
ความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1.  กิจกรรมสนับสนุนค่าหนังสือเรียน อปุกรณ์
การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน 
2.  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
3. กิจกรรมชุมนุม 
4. กิจกรรมบริการสารสนเทศ และไอซีที 
5. กิจกรรมเรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้น ม.1 
6. กิจกรรมเรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้น ม.2 
7. กิจกรรมเรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้น ม.3 
8. กิจกรรมเรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้น ม.4 
9. กิจกรรมเรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้น ม.5 
10. กิจกรรมเรียนดีมีคุณภาพ ระดบัชั้น ม.6 
 

 
2,637,050 

 
109,200 
30,000 
61,595 
99,140 
72,715 
91,150 
135,520 
93,568 
128,850 

1. นักเรียนร้อยละ 100  โรงเรียนแม่แจ่ม     
มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ส าหรับรายการหนังสือเรียน      
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน      
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้     
การสนับสนุน 
2. นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดย     
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

กลยุทธ์ระดับองค์กร        พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  1.6 โครงการเรียนร่วม 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
   (Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     โรงเรียนแม่แจ่ม  ต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเรียนร่วมโดยจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้มีนักเรียนที่
เป็นผู้บกพร่องทางการศึกษาเกือบทุกระดับชั้นและมีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้นทุกปี การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมซ่ึงมีทั้งนักเรียน
พิการหรือที่มีความบกพร่องและนักเรียนทั่วไปเรียนร่วมใน
ห้องเดียวกันนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูและผู้มี ความ
เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพปัญหาข้อบกพร่อง
ของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบาย 
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ  อีกทั้ง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความสามารถ ทักษะ ตามช่วงวัย และจุดเน้นตามหลักสูตร   
     ดังนั้นโรงเรียนแม่แจ่มจึงมีความประสงค์ที่จะด าเนินกิจกรรม
คัดกรอง ตรวจวัดIQ และสอนเสริม เพื่อตอบสนองความต้องการ   
ของนักเรียนและเพื่อเป็นการปลูกฝังกระบวนทัศน์ในการด ารงชีวิต
ให้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม มีความเสียสละ และ
สามารถปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข
และพร้อมจะเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป 
 

1. คัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้มที่จะเปน็ผู้พิการทาง
การศึกษา  
2. ช่วยเหลือนกัเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษา
เบื้องต้น 
3. ตรวจวัดIQ นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษา

  

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้ม          
จะเป็นผู้พิการทางการศึกษา 
2. กิจกรรมตรวจวัด IQ 
3. กิจกรรมสอนเสริมทักษะ 

 
0 
 
0 
0 

1. นักเรียนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้พิการ
ทางการศึกษาได้รับการคัดกรองร้อยละ 
92 
2. นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษา
ได้รับการตรวจวัด IQ 
3. นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษา
ได้รับการช่วยเหลือและส่งต่อไปยังแพทย์
หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อรับการประเมินและวินิจฉยัเพิ่มเติม
ต่อไป 
4. นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษา    
ร้อยละ 92 มีทักษะการเรียนวิชา  
ภาษาไทย และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น  
5. นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษาทุก
คน ได้ปฏิสัมพันธ์กบัเด็กปกติ ปรับตัวให้
เข้ากับสังคมและด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
6. นักเรียนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้พิการ 
ทางการศึกษาได้รับการคัดกรอง 
7. นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษา
ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น 
8. นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษา
ได้รับการตรวจวัด IQ 
9. นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษา
ได้รับการช่วยเหลือและส่งต่อไปยังแพทย์
หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อรับการประเมินและวินิจฉยัเพิ่มเติม
ต่อไป 
 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
   (Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

10.  นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษา 
มีทักษะการเรียนวิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
11. นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษา
สามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
12. นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษา
สามารถปรับตัว มีปฏิสัมพันธ์เข้ากับสังคม
ในโรงเรียน และ สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร        พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  1.7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติและใช้สื่อสารกันระหว่าง
คนในชาติ  นักเรียนเป็นผลผลิตทางการศึกษาที่มีความส าคัญ  
โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
นักเรียนเหล่านี้จะต้องสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาและแสวงหาความรู้ในขั้นสูงต่อไป ปัจจัยที่จะ
ส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาไทยเกิดประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากครูผู้สอนและตัวนักเรียนวัสดุ– อุปกรณ์ก็เป็น
ปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนเช่นเดียวกัน  รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การใช้ภาษาไทย ในวันส าคัญต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและตระหนักถึงความส าคัญ
ของภาษาไทย ซ่ึงจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
วิชาภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้น 

1. เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาไทยให้แก่นักเรียน 
2.  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางทักษะ
ภาษาไทย 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีความ
ตระหนักในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
4.  เพื่อพัฒนาการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
การท าวิจัย และการท า PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมวันส าคัญภาษาไทย 
2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ 
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย 

 
11,801 
7,067 
1,014 

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละ 
100 มีการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
การท าวิจัย การท า PLC อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 1 เล่ม    
2. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มร้อยละ 92 เข้าร่วม
กิจกรรมที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดขึ้น 
3. นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาไทยและ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
4. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มตระหนักและ    
เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 



 
  

 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร        พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  1.8 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรแกนกลางที่มีความ
มุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา    
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การเพิ่มศักยภาพของผู้ เรียนให้สูงขึ้น สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพื้นฐานของความเป็นไทยและ
ความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อตามความถนัดของแต่ละบุคคล โดยในโครงสร้าง
หลักสูตร ประกอบด้วย 8 สาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนซ่ึงสถานศึกษาต้องน าไปจัดท าเป็นหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้พื้นฐานที่ส าคัญกลุ่มสาระหนึ่งซ่ึงมุ่งหวังให้นักเรียน
ได้เรียนรู้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างองค์ความรู้ในทุกกลุ่มสาระโดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอน ท ากิจกรรมที่ หลากหลายทั้ งเป็นกลุ่มและ
รายบุคคลในการสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว ตั้งค าถามหรือปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษา เกิดการพัฒนากระบวนการคิด หรือการ
คิดมีการวางแผนและลงมือปฏิบัติการส ารวจตรวจสอบด้วย
กระบวนการที่เหมาะสมจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสากลและ
ท้องถิ่น คิดตัดสินใจเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาซ่ึงน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในแบบต่าง ๆ 
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวท าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้และ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ โดยครูมีบทบาทในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้กระตุ้น แนะน า เปลี่ยนบทบาทของครู

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น 
4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักเรียนและ
ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
5. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยน              
แปลงของสังคม 

 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมศึกษาดูงานคณิตศาสตร์ 
2. กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
3. กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
4. กิจกรรมสืบสานลายศิลป์ GSP สู่
ผ้าซ่ินตีนจก 

 
15,000 
3,696 
9,532 

 
 

5,000 

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ 
100 มีรายงานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่องต่อ
คนต่อภาคเรียน 
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ 
100 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ 
100 ได้รับการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตัวเอง 
4. นักเรียนโรงเรียนแมแ่จ่มได้รับการจัดการเรียนรู้
ในรายวิชาคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพ 
 
 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

จากการเป็นผู้ให้ บอก บรรยาย มาเป็นผู้จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ 
มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนต้น - 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงโรงเรียนได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงมีการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  1.9 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อสังคมโลก
ในปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของทุกคน วิทยาศาสตร์สอนให้เรา
รู้จักคิด วิเคราะห์  อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล สามารถ
ตัดสินใจจากข้อมูลและประจักษ์พยานมาช่วยในการวิเคราะห์ 
เทคโนโลยีเป็นการน าความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่อง
มาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วย
ในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรม เช่น ระบบ
หรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การด ารงชีวิตของมนุษย์ง่ายและ
สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ในการจัดการศึกษา โรงเรียนจึงควรจัด
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ในเนื้อหาวิชาที่ต้องอาศัยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลายรวม 
ทั้งมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีปริมาณเพียงพอ      
มีกิจกรรมเสริม เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้สามารถพัฒนา
ความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียน
เข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น และน า
ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม สร้างสรรค์ การจัดการ
เรียนการสอน หากผู้สอนเน้นการสอนในเชิงหลักวิชาการ ที่เน้น
หลักการและเหตุผลมากเกินไป ผู้เรียนมักไม่สนใจที่จะเรียนรู้
เท่าที่ควร ดังนั้นการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอน การ
จัดท าแผนการสอนอย่างเป็นระบบ การท าวิจัยในชั้นเรียน การ 
PLC วิเคราะห์ปัญหาจากการสอน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน  พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้กระบวนการทาง

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึง -
ประสงค์ สมรรถนะและยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
2. เพื่อฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้กับผู้เรียน 
3. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน 
4. เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ยนตระห นั กและ เห็ น คุณ ค่าขอ ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ความรู้
และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการศึกษา
ต่อและในการด ารงชีวิตในอนาคต 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
2. ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC และ
วิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
3. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
4. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสะเต็มศึกษา 
5. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์ 
6. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยี 

 
45,015 

 
 
0 
 
 

11,990 
 
 

35,715 
 

44,678 
 

30,000 
 
 

1. ร้อยละ  92 ของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน พัฒนากระบวนการ เทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการ พัฒนายกผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียน 
งานวิจัย  PLC และร่วมเสริมสร้างพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก   
2. ร้อยละ 92 ของนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มได้รับ
การฝึ กฝน พั ฒ นาทั กษะการเรี ยนรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คุณลั กษณะ       
อันพึงประสงค์ สมรรถนะของผู้เรียน 
3. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถพัฒนาเทคนิควิธีการ  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและ           
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.  นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มมีระดับผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์ประเมินรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สมรรถนะของผู้เรียน 
5.  นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มมีทักษะการเรียนรู้    
มีสมรรถนะในระดับดีขึ้น 
6.  นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มสามารถพัฒนา
ทั กษะการเรียนรู้  ทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และใช้กระบวนการ
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เกณฑ์การประเมินผล 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท าให้
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงควร
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกและมีส่วนร่วมในการ
แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกสถานศึกษาซ่ึงจะ
มีส่วนช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพร้อมกับความสนุกสนาน         
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคต 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้อย่าง.ถูกต้องเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  1.10 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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     การที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์   
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 
ได้นั้น ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญดังใน
มาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ดังนั้นสถานศึกษาจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่ างๆ  เพื่ อมุ่ ง ให้ ผู้ เรียน ได้ รั บ การเรียนรู้จ าก
ประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งแหล่ง
เรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน สนับสนุนการ
เรียนการสอนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
หมวด 4 มาตรา 25 ได้ก าหนดไว้ว่ารัฐ ต้อง  ส่งเสริมการ
ด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ 
ห้ อ งสมุ ด ป ระชาชน  พิ พิ ธภั ณ ฑ์  ห อ ศิลป์  ส วน สั ต ว์ 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้
อื่นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้นักเรียน
สัมพันธ์ และสัมผัสกับสรรพสิ่งที่อยู่ภายในตนและรอบตัว
นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกท า ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับการขัด
เกลาทั้งกาย วาจา ใจ และได้เรียนรู้ในบรรยากาศที่ปลุกเร้า
จินตนาการ สร้างเสริมสุนทรียภาพได้มากยิ่งขึ้น ในสภาพ
ปัจจุบันโรงเรียนแม่แจ่ม ขาดสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และแหล่ง
เรียนรู้ที่มีความพร้อม และมีคุณภาพ ที่จะใช้พัฒนาการ

1. เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค 
และมีวัสดุผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ วิจยัในชั้นเรียน และ 
PLC เพื่อน ามาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกบัความส าคัญของอาเซียนประวัตคิวามเป็นมา
ของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน ประโยชน์ ความ
ร่วมมือด้านต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกบัอาเซียนใหก้ับบุคคลรอบตัวได้ และได้รับการ
พัฒนาที่จ าเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ด าเนินชีวิตในการเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
4. เพื่อพัฒนาสื่อ  วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ การเรียน
การสอน ภายในโรงเรียนให้มีความพร้อม และมี
คุณภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
และครู เปิดโอกาสในการแสดงความสามารถทางด้น
ภาพยนตร์ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้นภาพยนตร์ 

 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. กิจกรรมที่ 2 วิจัยในชั้นเรียนและ PLC  
3. กิจกรรมที่ 3 เปิดประตูเมืองแจ๋มสู่
อาเซียน 
4. กิจกรรมที่ 4การพัฒนาสื่อ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา (สื่อฯ / ผลิตหนังสั้น) 
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1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จ านวน 9 คนมีการพัฒนาแผน 
การจัดการเรียนรู้ที่ มี การบู รณาการ และ         
มีองค์ประกอบครบถ้วน  
2. นักเรียน ร้อยละ 92 มีระดับความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.  ครรู้อยละ 92  มีสื่อการสอนในกลุ่มสาระและ
มีเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       
โรงเรียนแม่แจ่ม  จ านวน  9  คน 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ของคณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
มีความถูกต้องสมบูรณ์  และสามารถน าใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยม 
6.  นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง
เต็มความสามารถ 
7. ครูมีสื่อการสอนในกลุ่มสาระและมีเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
8. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 
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เรียนรู ้และคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และเพื่อสนองต่อ
พระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าวโรงเรียนจึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาของโรงเรียน
ขึ้น  เพื่อแก้สภาพปัญหาดังกล่าวของโรงเรียนต่อไปและ
ปัจจุบันการผลิตภาพยนตร์สั้นถือเป็นกิจกรรมยอดนิยมในหมู่
เยาวชน เห็นได้จากการที่เยาวชน ให้ความสนใจอย่างมากใน
การเข้าร่วมจัดโครงการประกวดผลิตภาพยนตร์ทั้งขนาดสั้น
และขนาดยาวใน หัวข้อต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์ การประชาสัมพันธ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อ
ส่งเสริมค่านิยมอันดีที่ต้องมุ่งเน้น ให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน 
ด้วยความส าคัญของโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (หนังสั้น) การ
ผลิตภาพยนตร์ และเพื่อตอกย้ าความเป็นสถาบันการศึกษาที่
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
รวมทั้งสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าแก่สังคมและมีคุณภาพตาม
ความต้องการของการผลิตภาพยนตร์  
     การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มี คุณภาพตาม
นโยบายในการปฏิรูปการศึกษานั้น สิ่งที่เป็นหัวใจส าคัญ คือ
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด และ
บุคคลที่สามารถท าให้การศึกษา  เกิดประสิทธิภาพและ   เกิด
ประโยชน์สูงสุดคือครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนเป็นตัวก าหนด
ประสิท ธิภ าพของนั ก เรียน  ภ ารกิ จหลักที่ ส า คัญ ของ
สถานศึกษา คือการด าเนินการให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้
ในสถานศึกษาให้สามารถสร้างเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการทุก
ด้าน ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถ   ในด้านจัดกระบวนการเรียนรู้และมีความรู้
ทางวิชาการที่ทันต่อเหตุการณ์ การส่งเสริมเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญจึงเป็นนวัตกรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาการศึกษา ซ่ึงบุคลากรที่ส าคัญที่จะเป็นผู้ปฏิบัติ
ภารกิจหลักนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ครูผู้สอน  การอบรม

 
 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

พัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ 
เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของการจัดการศึกษาภายใน
โรงเรียน ดังนั้นการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญควบคู่กับ
การปฏิ รูปการเรียนรู้และแผนพัฒนาโรงเรียนแ ม่แจ่ม          
ที่มุ่งส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพอย่าง
จริงจัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  1.11 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการสร้างและพัฒนาคนไทย
เพื่ออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง      
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและ
จิตใจซ่ึงปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนแม่แจ่ม มีความสามารถ     
ในด้านกีฬาและกรีฑาเป็นอย่างมากซ่ึงที่ผ่านมาในการแข่งขัน   
แต่ละครั้งได้รับความรางวัลหลายรายการแต่ยังขาดโอกาสในการ
แข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเช่นในระดับจังหวัด ระดับภาคหรือ
แม้แต่ในระดับประเทศ 
     กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้เห็นความส าคัญของ   
การแข่งขันกีฬาและการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ       
จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษาขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการแข่งขัน
ระดับที่สูงขึ้น ซ่ึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  
ตลอดจนมีสื่อวัสดุ-อุปกรณ์ที่เพียงพอเพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ค้นพบศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง 

1. เพื่อให้มีวัสดุ อปุกรณ์ อย่างเพียงพอ และพร้อม   
ใช้งานอยู่เสมอ 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาและ
กรีฑาของนักเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด 
3. เพือ่พัฒนานกัเรยีนที่สนใจดา้นกีฬาได้เขา้สู่การแข่งขนั
ในระดบัที่สูงขึ้นสรา้งชื่อเสยีงใหก้ับสถาบัน 
4. เพื่อปรับสภาพของห้องเรียนสุขและพลศึกษาให้       
มีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกีฬาภายนอก
สู่ความเป็นเลิศ 
2. กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนา  
แหล่งเรียนรู้ 
3. กิจกรรมจัดซ้ือสื่อและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนสอนกลุ่มสาระ     
สุขศึกษาและพลศึกษา 
4. จัดซ้ือสื่อและพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
27,350 

 
14,840 

 
5,450 

 
 

20,751 

1. นักเรียนได้รับผลการแข่งขัน อันดับ 1 –3 
และเข้าร่วมกจิกรรม ต่างๆของโรงเรียน 
 ร้อยละ 92  
2. กลุ่มสาระมีวัสดุอุปกรณ์มีแหล่งเรียนรู้       
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพัฒนาการเรียนรู้   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านทกัษะ 
และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  
4. วัสดุอุปกรณ์มีคุณภาพเพียงพอในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

    
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร        พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  1.12 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     การจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งมั่นเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถให้ครบทุกด้านอันเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น     
ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักพัฒนาตนเองตามศักยภาพที่ตนมีอยู่อย่าง
สร้างสรรค์ดังนั้นจึงอยากที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ให้มีความหลากหลาย และ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ทั้งศึกษาจาก
ในห้องเรียน นอกห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
ชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และได้ลงมือปฏิบัติจริง
จากการออกแสดงทั้งในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้นักเรียน      
มีความพร้อมในการเรียนและสามารถน าเสนอผลงานได้อย่าง    
มี ประสิทธิภาพจึ งจะเป็ นที่ จะต้ องมี วั สดุ  อุ ปกรณ์ ที่ ใช้
ประกอบการแสดงและการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ที่วางไว้ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ แสดงออก
ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรกัสามัคคี รู้จกัการท างาน
เป็นทีม และมีความรับผิดชอบ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีแนวคิดในการน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมตามความตอ้งการ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ทักษะงานทัศนศิลป์ ด าเนินการตลอดปี
การศึกษาโดยจะให้นักเรียนทั้งในรายวิชา
พื้นฐาน เพิ่มเติม ลดเวลาเรียน ชุมนุม 
และผู้ที่มีความสนใจและมีความสามารถ
พิเศษเพาะด้านได้ฝึกฝนเพื่อพัฒนา
ทักษะของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสื่อการเรียน
การสอนดนตรี เป็นกิจกรรมที่เพิ่มพูน
ทักษะทางด้านดนตรีให้นักเรียนได้มี
โอกาสพัฒนาความสามารถของตนเอง
มากขึ้นและสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคน
ได้ฝึกฝนและเข้าใจความถนัดในตัวเอง 
3. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านนาฏศิลป์
เป็นกิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นการจัดการ
เรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่นักเรียน
จะได้ประสบการณ์ตรงและสร้าง
แรงจูงใจแกนักเรียน ได้แกก่ิจกรรมไหว้
ครุนาฏศิลป์ และกจิกรรมดูละคร
ประจ าป ีและยังส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายและสร้าง
ประสบการณ์ให้แก่นกัเรียน 

 
16,757 

 
 
 
 
 
 

66,707 
 
 
 
 
 

45,278 

1. ร้อยละ 92 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความสามารถในการแสดงออกอย่าง
สรา้งสรรค์ 
2. ร้อยละ 92 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรักและชื่นชอบในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และของชาติ    
3. นักเรียนมีความรู้ สามารถปฏิบัติตามกิจกรรม
ที่ก าหนด และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจาก
การเรียนในห้องเรียน 
 
 
 

 



 
  

กลยุทธ์ระดับองค์กร  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  1.13 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการสร้าง
และพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็น
คนดีและคนเก่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 
สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ 
รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และ
ในแต่ละช่วงชั้น กล่าวคือนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จะจัด
การศึกษาให้นักเรียนได้ค้นหาอาชีพตามความต้องการของตนเอง 
และมีโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาพของงานและการฝึกทักษะ
อาชีพเบื้องต้นระดับชั้น ม.4-6 นักเรียนควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
อาชี พ ในอนาคตอย่ างมี ความหมายและได้ รั บการฝึ ก
ประสบการณ์ทางอาชีพ โดยก าหนดให้มีหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อการมีงานท า  
     โรงเรียนแม่แจ่มได้จึงได้รับสนองนโยบายจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานภายใต้วิสัยทัศน์ "การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย"  
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการค้นคว้า รวบรวม และประมวลผล
จากแหล่งเรียนรู้ น ามาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ มีโอกาสได้รับ
การฝึกประสบการณ์ทางอาชีพแต่ทั้งนี้ในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนนั้น จ าเป็นต้องใช้สื่อ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ ต่าง 
ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่เหมาะสม และเพียงพอเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนมีคุณภาพสอดคล้องตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพ  สามารถน าวิชา
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในการหางานท าในอาเซียน และเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 
2. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานอาชีพของผู้เรียน  
 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
(คหกรรม) 
2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
(เกษตรกรรม) 
3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
(ธุรกิจ) 
4. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
(อุตสาหกรรม) 
5. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพของ
ผู้เรียน 
 

 
21,471 

 
9,995 

 
6,000 

 
30,000 

 
37,000 

 

1. ร้อยละ 92 ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดี 
2. ร้อยละ 92 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานอาชีพ  
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีให้สูงขึ้น 
4. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานอาชีพ 

 
 



 
  

กลยุทธ์ระดับองค์กร        พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  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
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ในชีวิตประจ าวัน เนื่องจาก
เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การ
แสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก 
น ามาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วย
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และ
เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง     
มี เจตคติที่ ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษา 
ต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ได้ ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ ในการด าเนินชีวิต  
ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซ่ึงโรงเรียน
แม่แจ่มก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คือ ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน ดังนั้น ทางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงมีการด าเนินการจัดกิจกรรมการ
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 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  
และสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลอย่างเหมาะสม  
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัตจิริง 
สามารถแสดงออกอยา่งสร้างสรรค์ มีความสามัคคี 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาตา่งประเทศ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. พัฒนาสื่อนวัตกรรม และ PLC 
2. เปิดโลกทัศน์เด็กศิลป์อังกฤษ 
3. คลินิกภาษาอังกฤษ 
4. ซ่อมเสริมทักษะภาษาจีน 
5. A WORD A WEEK 
6. ค่ายภาษาจีน 
7. English Camp for IEP 
8. วันคริสต์มาส 
9. วันตรุษจีน 
10. Pre-HSK-Test 
11. พัฒนาทักษะความรู้ด้านการ
โรงแรม 
12. กิจกรรมทัศนศึกษา ม. 3 (IEP) 

 
3,000 
4,000 
995 
997 

3,000 
9,000 
20,000 
10,000 
10,000 
900 

10,000 
 

60,000 
 

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 92 เขา้ร่วม
กิจกรรมทุกกจิกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 
2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ใช้
ภาษาตา่งประเทศในการสื่อสาร  และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลอย่างเหมาะสม 
3. นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
สามารถแสดงออกอยา่งสร้างสรรค์ มีความ
สามัคคี ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข 
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาตา่งประเทศ 

 



 
  

กลยุทธ์ระดับองค์กร      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  1.15 โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอื้ออ านวยให้เกิดการ
เรียนรู้และเป็นผู้ท างานร่วมกับนักเรียนใน การแสวงหาและ
ป้อนข้อมูลที่ ถูกต้องให้กับนัก เรียน สื่อการเรียนรู้หรือ
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูน ามาใช้จัดกิจกรรม การเรียนรู้หากมี
ความหลากหลายทั้ง 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 ให้สามารถน าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

1. เพื่อให้ครูผู้สอนใช้สื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูคิดค้นสร้างสรรค์ ผลิตสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
3. เพื่อผลิตสื่อและนวัตกรรมให้มีคุณภาพและน าไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมผลิตสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
2. กิจกรรมจัดท าสื่อและแบบเรียนเพื่อจัดการ
เรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3. กิจกรรมผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการ
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 

 
6,000 

 
30,000 

 
20,000 

 
 
 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 
แม่แจ่มร้อยละ 89 มีสื่อและนวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอน   
2. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มทุกคน ได้รับ
บริการสื่อที่เกิดจากการพัฒนาของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษาประกอบการจัดการ
เรียนรู้ของผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

กลยุทธ์ระดับองค์กร     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  2.3 โครงการโรงเรียนสีขาว 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     จากสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน    
การสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อ ประชาชนทั้งใน 
เชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน ามาซ่ึงปัญหาครอบครัวที่เกิด
ความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่
เหมาะสมหรืออื่น ๆ ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซ่ึงมีครู อาจารย์เป็นหลัก
ส าคัญในการด าเนินการพัฒนา คุณภาพชีวิตของนักเรียน 
นักศึกษา ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม 
การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถและมี
คุณธรรมจริยธรรมด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง 
โดยผ่าน กระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่ง      
ต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของ กระทรวง- 
ศึกษาธิการ ที่ต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ด ารงตนให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจาก จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้
แล้ว การป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้อง       
กับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน อุบัติเหตุ ทะเลาะ
วิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ 
ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มี
พฤติกรรมเสี่ยง ซ่ึงมาจากปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบจากแหล่ง
อบายมุข 

1. เพื่ อให้ นักเรียนมีภู มิ คุ้มกันและจิตส านึ กที่ จะ          
ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
2. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติดที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
3. เพื่อให้ โรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากทุกภาพส่วน ส่งผลให้ 
 นักเรียนมีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามที่ต้องการ 
4. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือเอาใจใส่   
จากทุกภาคส่วน ในด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
ท าให้ลดปัญหาทางสังคมผู้ปกครองนักเรียน 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
2. กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
6,000 

109,604 
 

1. ร้อยละ 92 ของนักเรียนได้รับการคัดกรอง
และติดตามอยา่งต่อเนื่อง 
 2. ร้อยละ 92 ของบุคลากรทั้งหมดของ
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
3. นักเรียนหลีกเล่ียง ปอ้งกันตนเองจาก   
สารเสพติดให้โทษ 
4. นักเรียนแม่แจ่มทกุคน ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
5. ผู้ปกครองโรงเรียนมีความพึงพอใจ         
ที่มีเครือข่ายผู้ปกครองเข้มแข็ง   

 



 
  

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร       พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  2.5 โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

    ปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยตระหนักถึง
ความส าคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ เรียนในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และ
เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด  โรงเรียนจึงได้น้อมน าโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญาสิริโสภาพรรณวดีมาด าเนินงาน 
     โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพ
ติดคาดหวังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดง 
ออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรมท าคุณประโยชน์
ให้กับสังคม โรงเรียน ครอบครัว และพัฒนาตนเองในการใช้เวลา
ว่างให้ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีทักษะในการด าเนินชีวิต 
สามารถด ารงตนในสั งคมแห่ งการเปลี่ ยนแปลงได้อย่ าง             
มีความสุข พร้อมเป็นบุคคลต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่างๆ  ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมตามโครงการพระราชด าริ       
พร้อมขยายเครือข่ ายสู่ชุ มชน ส่ งผลให้ เยาวชนในสังคม    
ห่างไกลยาเสพติด 
     โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็ นหนึ่ งโดย ไม่ พึ่ ง        
ยาเสพติด จึงได้ด าเนินกิจกรรมการประกวดร้องเพลง เพื่อเข้า
ร่ วมประกวดแข่ งขั น  TO BE NUMBER ONE IDOL และ
กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ขึ้นภายในโรงเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของอบายมุขและ    
ยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกันตนเองได้ 
2. เพื่ อให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถ    
ความถนัด และความสนใจ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรม การประกวดร้องเพลง  
2. กิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล 

 
3,855 
3,800 

1. นักเรียนร้อยละ 92 เข้าร่วมโครงการ  
TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง  
ยาเสพติด 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในโครงการ  
TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง  
ยาเสพติดในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 



 
  

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร        พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ  4.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยนั้น นับได้ว่ามีความส าคัญ และมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง การที่บุคคลหนึ่งๆ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดีนั้น จะสามารถท าให้บุคคลนั้นๆ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ     
ได้อย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จ ซ่ึงจะมีองค์ประกอบ
หลายด้านด้วยกัน ทั้ งในด้านการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
สวยงาม การให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องสุขภาพ การรับประทาน
อาหารที่ดีมีประโยชน์ การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีห้อง
ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น 
    กิจกรรมต่าง ๆ  ที่จัดขึ้นในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยนั้น ประกอบด้วย กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะการ
เจริญเติบโต กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
กิจกรรมพัฒนาการให้บริการห้องพยาบาล ซึ่งเป็นงานในส่วน
ของงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยได้รับผิดชอบด าเนินการ    
     งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนจึงเป็นงานที่ให้บริการ
ทางด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างหนึ่ง ที่โรงเรียนจัดไว้เพื่อ
ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน เพื่อให้
นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาเล่า
เรียนได้อย่างเต็มที่ตามสติปัญญาและความสามารถของตน 
เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มียา 
เวชภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ     
ในการให้บริการด้านสุขภาพพื้นฐานแก่นักเรียน ครู    
และบุคคลากรในโรงเรียน 
2. เพื่อคัดกรองและแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มี
ภาวะเริ่มอ้วน อ้วน และเต้ีย โดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะ
อ้วน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ 
3. เพื่อรักษาสภาพการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ภายใต้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรม พัฒนาการให้บริการห้องพยาบาล 
2. กิจกรรม เฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต 
3. กิจกรรม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 
10,738 
1,665 
7,597 

1. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน      
แม่แจ่มทุกคน 
2. ร้อยละ 92 ของนักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความพึงพอใจในยา เวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และการ
ให้บริการในห้องพยาบาล 
3. ร้อยละ 92  ของนักเรียนได้รับการชั่ง
น้ าหนัก – วัดส่วนสูงเพื่อคัดกรองและแก้ไข
ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะเริ่มอ้วน 
อ้วน และเตี้ย โดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะอว้น
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมด้านสุขภาพ 
4. ร้อยละ 92 ของนักเรียน ครูบุคลากร    
มีความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
รักษามาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร 

 
 
 
 
 



 
  

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร     พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่อโครงการ  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 และ      
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ตามหมวด 7  ที่ส่งเสริม
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและ
มีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนา
บุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง และในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 ที่มีเป้าหมายให้ระบบบริหารงานบุคคลของ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรมีการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
    รวมทั้งโรงเรียนแม่แจ่มได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรให้
มี คุณ ภาพ ตามเกณ ฑ์ รางวั ล คุณ ภาพ  แห่ งส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ซ่ึงในหมวด     
ที่5 ได้กล่าวถึง การมุ่ งเน้นบุคลากร ด้านความผูกพันของ
บุคลากร โรงเรียนต้องมีวิธีการสร้างความผูกพัน ผูกใจบุคลากร 
เพื่อให้บรรลุความส าเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
     ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริหารวิชาการได้เล็งเห็นความส าคัญในการ  
ที่จะพัฒนาครู และบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ     
มีความพร้อมในการท างานอันจะท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน 
และสถานศึกษาจึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ
ขึ้น โดยการจัดประชุม อบรม การท าวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาดู
งานภายนอกสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
โรงเรียนและหน่วยงานเครือข่าย เพื่ อเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของครูและบุคลากรในโรงเรียน สร้างขวัญ ก าลังใจ 
และแรงจูงใจในการท างาน  ตลอดจนเป็นการเปิดโลกทัศน์ใน

1. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาการโดยการจัด
ประชุม อบรม สัมมนา การท าวิจัยในชัน้เรียน และ
การวัดประเมินผล 
2. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาครู ให้มีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 
3.  เพื่อให้ครู และบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการได้รับ
การพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาดูงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
4. เพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจ และเกิดแรงจูงใจในการ
พัฒนาการท างาน 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี ้
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการวัด
และประเมินผล 
2. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
3. กิจกรรมวิจยัเพื่อพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน 

 
0 
  

15,000 
0 

1. ครูและบุคลากรร้อยละ 90 เข้าร่วมการ
ประชุม อบรม สัมมนา การท าวิจัยในชัน้เรียน 
และการวัดประเมินผลที่ทางกลุ่มบริหาร
วิชาการจัดขึ้น 
2. ครูและบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการร้อยละ 
90 ได้รับการพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาดู
งาน และแลกเปลีย่นเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
3. ครูและบุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากการประชุม อบรม สัมมนา การท าวจิัยใน
ชั้นเรียน และการวัดประเมินผลไปใช้พฒันา
กระบวนการแกป้ัญหาและการจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียนได้ 
4. ครูและบุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดีขึ้น      
มีความสัมพันธอ์ันดีซึ่งกันและกัน  
5. ครูและบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการได้รับ
การทัศนศึกษาดูงานตรงตามภาระหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

การเรียนรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับองค์กร   พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่อโครงการ  2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความส าคัญยิ่ง      
ต่อการขับเคลื่อนในด้านจัดการเรียนรู้  ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 ว่าด้วยแนวทางการจัด
การศึกษา ได้ก าหนดหลักการไว้ในมาตรา 22 ว่า  การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ  พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้บรรลุตาม
จุดหมายของหลักสูตร เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในสังคม  
     ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้  รู้จักการบริหารเพื่อให้การจัดการเรียนรู้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน ควรมีการพัฒนาบุคลากร โดย
การจัดประชุม อบรม สัมมนา วิจัยชั้นเรียน ศึกษาดูงาน        
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงวิธีการดังกล่าวจะท าให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้ เรียน         
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนา
บุคลากร เพื่อสนองนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากร  
ในหน่วยงาน รวมทั้งขวัญและก าลังใจน ามาซ่ึงแรงจูงใจในการ
ท างาน ถ้าบุคลากรในหน่วยงานมีขวัญและก าลังใจในการท างาน
แล้ว  ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อการท างาน   
ท างานอย่างมีความสุข  มีพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ไม่เฉื่อยชา
และท้ อแท้   การสร้างขวัญและก าลั งใจให้ กับบุ คลากร           
ในหน่วยงานจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการท างาน 

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้มีการพัฒนา โดยการจัด
ประชุม  อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากร ใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
3. เพื่อให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาดูงาน (กลุ่มบรหิารงานบุคคล) 
2. อบรมพัฒนาบุคลากร 
3. บ ารงุและสร้างขวัญก าลังใจ 

 
3,000 
30,000 
150,000 

1. ร้อยละ 92 ของครูและบุคลากร ได้รับขวัญ
และก าลังใจในการท างาน 
2. ร้อยละ 92 ของครูและบุคลากร ได้รับ
การศึกษาดูงาน  ประชุม ท าวิจัยชั้นเรียน  
อบรม สัมมนาตรงตามสาขาวิชาเอกและ
ความรู้ ความสามารถ 
3. ร้อยละ 92 ของครูและบุคลากร น าความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพ จนเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  และองค์กร   
4. บุคลากรได้รับการศึกษาดูงาน ประชมุ   
ท าวิจยัชั้นเรียน  อบรม สัมมนาตรงตามสาขา
วิชาเอกและความรู ้ความสามารถ ความ
เหมาะสมผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
5. บุคลากรทุกคนมีขวัญและก าลังใจดีขึ้น    
มีความสัมพันธอ์ันดีซึ่งกันและกัน 
6. ครูและบุคลากรที่เข้าอบรมสามารถสร้าง
สื่อนวัตกรรมและน าไปใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนได้  
7. บุคลากร มีประสิทธภิาพในการท างานและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร 
 



 
  

 

 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร       พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่อโครงการ  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      
และระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ เป็นไปตามที่ก าหนด        
ในกฎกระทรวง การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ มุ่ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
เพื่ อ ให้ เกิ ดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่ างต่ อเนื่ อง            
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นผลพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ยกระดับสถานศึกษา 
     เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ เข้มแข็ งตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว โรงเรียนแม่แจ่ม จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับสถานศึกษาขึ้น เพื่อจัด
กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การวิเคราะห์สถานภาพของ
โรงเรียน  แม่แจ่ม รวมไปถึง การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
และโรงเรียนเพื่อการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ทั้งนี้เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับสถานศึกษา
ให้เทียบเคียงกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ      
จากครู และบุคลากรภายในโรงเรียนในการจัดท า         
แผนปฏิบัติการประจ าปีโดยมุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุ    
ซ่ึงวิสัยทัศน์ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการจัดท ารายละเอียด
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
3. วิเคราะห์สถานภาพสถานของโรงเรียนแม่แจ่มและ 
น าผลการประเมินสถานภาพสถานศึกษามาก าหนด
ทิศทาง ก าหนดกลยุทธ์ ของโรงเรียนแม่แจ่ม 
4. เพื่อประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 
5. เพื่ อ ให้ คณ ะครู /บุ คลากรทางก ารศึ กษ าได้             
น าแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี ไปปฏิ บั ติ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. เพื่อให้คณะครูได้เข้าใจถึงระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) 
7. เพื่อให้คณะครูได้ทราบแนวทางการเขียนรายงาน
วิธีการและผลการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) 
8. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับการประเมิน
เพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี ้
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจดัท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปกีารศึกษา 2563 
2. กิจกรรมวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 
แม่แจ่ม 
3. กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4. กิจกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล
คุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)  

 
10,200 

 
23,000 

 
5,000 

 
33,700 

1. สถานศึกษาในทุกมาตรฐานมีระดับ
คุณภาพ ดี ขึ้นไป  ครบ 100% 
2. ร้อยละ 89 ของผลการด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีมีประสิทธภิาพ  
3. ร้อยละ 92 ของสถานศึกษามี
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที ่   
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2562 
4. ร้อยละ 89 ของคณะครูโรงเรียนแม่แจ่ม 
ได้รับการอบรมในเร่ืองระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพและแนวทางการเขยีน
รายงานวธิีการและผลการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) 
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปโครงการ
และการท าแผนปฏบิัติการประจ าป ี       
ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
6. สถานศึกษาได้รับมาตรฐานตามมาตรฐาน
สถานศึกษาในระดบัดีขึ้นไป 
7. สถานศึกษามกีิจกรรม/โครงการที่
สอดคล้องจุดเน้น จุดที่ควรพัฒนาของ
โรงเรียนและกลยุทธข์องส านักงาน เขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

ขั้นพื้นฐาน 
 
 
8. คณะครูโรงเรียนแม่แจ่ม เข้าใจในเร่ือง
ของระบบการการบริหารจัดการคุณภาพ 
การเขียนรายงานวธิีการ และผลการ
ด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(OBECQA) 
9. สถานศึกษาสามารถเข้ารับการประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่งส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(OBECQA) 

 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร       พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่อโครงการ  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 เป็นหัวใจส าคัญส าหรับ
การสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนที่ควรเกิด
ขึ้นกับองค์กร  สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ส าคัญยิ่งเพราะ
ภารกิจคือสร้างคนที่มี คุณภาพสู่สังคม ครูในยุคปัจจุบัน
จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา  
กระบวนการศึกษาดูงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้มีโลกทัศน์       
มีทักษะและประสบการณ์ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้      
มีความรู้ความสามารถและน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
     โรงเรียนแม่แจ่ม เห็นความส าคัญเร่ืองดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร และประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโครงการนี้เป็นกระบวนการหนึ่งใน

1. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้น าความรู้จากการศึกษาดู
งานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานพัฒนา
คุณภาพการท างาน 
2. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ในอนาคต 
3. เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. ศึกษาดูงาน 

 
15,500 

1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลุ่มบริหารงบประมาณได้เข้าร่วมศึกษาดู
งาน  ร้อยละ 89  
2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มบริหารงบประมาณได้ศึกษาดูงาน     
ที่เกี่ยวขอ้ง ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
3. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้น าความรู้   
จากการศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการท างานพัฒนาคุณภาพ 
การท างาน 
 4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

ความพยายามที่จะให้บุคลากรทุกระดับได้ปรับพฤติกรรมใน
การท างานเพื่อผลลัพธ์คือผู้เรียนเป็นเด็กดี คนเก่งอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับองค์กร       พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่อโครงการ  4.2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     โรงเรียนเป็ นสถานศึกษาที่ ให้ การศึกษาแก่ เยาวชน          
เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม  
จริยธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสภาพ
อาคาร ห้องเรียนบางส่วนช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน  
อาคารและห้องส านักงานมีไม่เพียงพอกับความต้องการของ
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จึงควรซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาเพื่อใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนให้มากที่สุด เพื่อให้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียนและทางราชการ  ห้องสนับสนุนการเรียนการสอน    
ห้องส านักงานถือว่ามีความส าคัญที่จะช่วยให้บุคลากรทางการ
ศึกษาช่วยสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน         
มีคุณภาพ 
     ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปี พ.ศ.2542 ได้ก าหนด      
ให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอนของครูผู้สอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะ
จะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  
อารมณ์ และสังคม  โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของ
นักเรียน ซ่ึงต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ ในวันหนึ่ ง ๆ 
มากกว่าอยู่ที่บ้านจึงสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  ในการจัด
สภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสมและลดภาวะที่เป็น
พิษ เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สุด 

1. เพื่ อพัฒนาสิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรียนแม่แจ่ม        
ให้มีความปลอดภัยและสวยงาม 
2. เพื่อพัฒนาการระบบเครื่องปรับอากาศในโรงเรียน   
แม่แจ่มให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน 
แม่แจ่ม 
3.  เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม 
มีวัสดุอุปกรณ์ด้านงานโสตทัศนูปกรณ์เพียงพอและ
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและ
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ใช้สถานที่โรงเรียนด าเนินกิจกรรม 
4.  เพื่อปรับปรุงสภาพห้องศิลปะ - นาฏศิลป์            
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และปลอดภัย 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาเครื่องปรับอากาศ 
2. กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3. กิจกรรมปรับปรุงหอประชุม 
4. กิจกรรมปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ 
5. กิจกรรมหนึ่งกลุ่มสาระหนึ่งสาระการเรียนรู้ 

 
25,000 
30,000 
28,955 
40,000 
2,000 

 

1. นักเรียน ครู และบุคลากร อย่างน้อย
ร้อยละ 92 ใช้อาคารเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม
ได้อย่างปลอดภยั 
2. โรงเรียนมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
และสวยงาม อย่างน้อยร้อยละ 92  
3. โรงเรียนแม่แจ่มมีสภาพสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน มีความปลอดภัยและ
สวยงาม 
4. นักเรียน บุคลากรโรงเรียนแม่แจ่ม      
มีห้องเรียนและระบบเครื่องปรับอากาศ   
ในห้องประชุมที่มีคุณภาพปลอดภัย 
5. นักเรียน บุคลากรโรงเรียนแม่แจ่ม       
มีห้องศิลปะ - นาฏศิลป ์ที่เหมาะสมกับ  
การเรียนรู้และปลอดภัย 
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ชื่องาน    1.1 งานพัฒนาระบบวิชาการ 
 

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 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตรา 27 - มาตรา 30 
สรุปได้ว่าให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตรในส่วนที่ เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อมุ่งพัฒนา
คนให้มีความสมดุลทั้ งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ    
ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ให้สถานศึกษา
ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้มีเลือกสรร         
ภูมิปัญญา วิทยากร วิธีการสนับสนุนให้มี การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนา ตลอดจนให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่ มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ .ศ.2553 ข้อ 14(2)(4)(8) ระบุ ให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท า ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
     โรงเรียนแม่แจ่มจึงจัดให้มี การพัฒนาบุคลากรด้านงาน
วิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับหน่วยงาน
อื่น การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน เพื่อให้บริการด้าน
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา เป็นไปอย่างรวดเร็วและ          
มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการส่งเสริมการประสานงาน         
การด าเนินงาน  ของงานวิชาการภายในโรงเรียนให้มีความ
ต่อเนื่อง 

1. เพื่อพัฒนาด้านวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้      
ในงานวิชาการ  
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านเอกสาร เป็นไปอย่าง       
มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็ว และชัดเจน     
3. เพื่อส่งเสริมการประสานงาน การด าเนินงานวิชาการ
ภายในโรงเรียนให้มีความต่อเนื่อง 
 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 
2. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริการ
ด้านเอกสาร 
3. จัดท าทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์เพื่อควบคุม
การใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
0 

20,000 
 
0 

1. ครูและบุคลากรด้านวิชาการทกุคน 
ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์  
2. ครูและบุคลากร รวมถึงผู้ใช้บริการ  
ด้านงานวิชาการ มีความพึงพอใจ         
ในระดับด ี

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    1.2 งานพัฒนาระบบงานหลักสูตรและนิเทศ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาจึงมีบทบาท
ส าคัญในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและด าเนินการ          
น าหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องสร้างความมั่นใจต่อพ่อแม่
ผู้ปกครองและชุมชนว่าผู้เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด และเกิดสมรรถนะส าคัญ ตลอดจนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้ นพื้ นฐาน  พุ ทธศักราช 2551 และสอดคล้ องบริบท               
ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ธรรมชาติของผู้เรียน สภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้ งจะต้องมีการนิ เทศ        
การจัดการศึกษาเพื่อก ากับ ติดตามและส่งเสริมให้ครูสามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อการ
เรียนการสอนและเทคนิคกระบวนการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ดังนั้นสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่ เป็นระบบและมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตาม ก ากับดูแลคุณภาพในการ
พัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ รวมถึงการจัดการ
นิเทศการศึกษา เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่แสดงถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัญหา สาเหตุและแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้สถานศึกษา
สามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงให้
ความส าคัญไปถึงนโยบายการศึกษา จุดประสงค์ของการให้
การศึกษา การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใช้วัสดุ

1. เพื่ อปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. เพื่ อติ ดตามและประเมิ นผลการใช้ หลั กสู ตร
สถานศึกษา 
3. เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา     
4. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายและ
คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5. เพื่อให้ครูวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้ เรียนครอบคลุมทั้ งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. กิจกรรมนิเทศภายในภาคเรียนที่ 1 
4. กิจกรรมนิเทศภายในภาคเรียนที่ 2 

7,000 
 
 

1. ประเมินผลและติดตามการใช้หลักสตูร
สถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
3. ครูร้อยละ 92 ได้รับการนิเทศแผนการ
จัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
4. ครูร้อยละ 92 ได้รับการนิเทศแบบเยีย่ม
ชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
5. ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรมีเอกสาร
และข้อมูลที่เป็นความตอ้งการจ าเป็นตอ่
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
6. ได้ข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
7. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้
สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 
8. ครูมีประสบการณ์และวิสยัทัศน์ในการ
จัดการเรียนรู ้
9. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
10. ครูพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
11. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

อุปกรณ์การสอนและวิธีสอนของครู สิ่งแวดล้อมของครูและ
ผู้เรียนในขณะที่เรียนตลอดจนปัญหาด้านต่าง ๆ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค์ 

 

 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร    พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    1.3 งานพัฒนางานทะเบียนและรับนักเรียน 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     การจัดท างานทะเบียนและรับนักเรียน ให้ เป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความส าคัญต่อสถานศึกษาอย่างมาก แต่เนื่องจาก
โรงเรียนมีข้อจ ากัดในด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่ใช้ใน
การด าเนินการจัดการเรียนการสอน  ทางงานทะเบียนนักและรับ
นักเรียน จึงจัดท าแผนงานพัฒนาระบบงานทะเบียนและรับ
นักเรียนขึ้น  เพื่อจะได้มีเอกสารที่มีคุณภาพและสามารถจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ และให้บริการแก่คณะครู บุคลากรผู้ปกครอง 
นักเรียน  ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป และชุมชน ด้วยกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

1. เพื่อให้การด าเนินงานจัดท างานทะเบียนของนักเรียน
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพื่ อให้ บริการข้อมู ลผลการเรียนแก่ ผู้ เรียนใน
สถานศึกษา และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น 
3. เพื่อให้การด าเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามแผนที่
โรงเรียนก าหนดและให้เกิดความเรียบร้อยในการรับ
สมัครนักเรียน 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดท าข้อมูลนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562    
ลงในทะเบียนนักเรียนและโปรแกรม Secondary  
2. จัดท า จัดซ้ือ   จัดจ้าง เอกสารงานทะเบียน
นักเรียน 
3. การรับสมัครนักเรียน คัดเลือก และมอบตัว
นักเรียน 

17,000 
 
 

1. มีการจัดท าขอ้มูลงานทะเบียน ครบทุก
ระดับชั้น และสามารถบริการด้านข้อมูล
และเอกสารทางการเรียน    
แก่นักเรียนในโรงเรียน ศิษย์เกา่ และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ ร้อยละ 89 
3. รับนักเรียน ม.1 ทั้งในเขตพื้นที่บริการ 
และนอกเขตพื้นที่บรกิาร จ านวน 240  คน 
4. รับนักเรียน ม.4 ทั้งในเขตพื้นที่บริการ 
และนอกเขตพื้นที่บรกิาร จ านวน 360  คน
5. การจัดท าขอ้มูลงานทะเบียน การ
ให้บริการ ด้านข้อมูลและเอกสารทางการ
เรียนแก่นักเรียนในโรงเรียน ศิษย์เกา่ และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความถูกตอ้ง
เหมาะสม 
6. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนเข้า
เรียนในโรงเรียนแม่แจ่มได้ตรงตาม
ศักยภาพของตนเอง 

 
 



 
  

 
 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร      พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    1.4 งานพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอน
ใช้พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่ แสดง
พัฒนาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของ
ผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียน  
เกิดการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ต้องรับผิดชอบ
เกี่ยวกับข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของผู้ เรียนก าลังศึกษาอยู่     
และที่จบการศึกษาไปแล้ว อีกทั้งยังด าเนินงานเรื่อง การจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรม Secondary56plus++ การส่ง
ข้อมูล GPA และ PR ของโรงเรียนการดูแลการส่งคะแนนผลการ
เรียนของผู้ สอน การบั นทึ กผลการเรียนลงในโปรแกรม 
Bookmark การพัฒนาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพจึ งขึ้ นอยู่ กับการด าเนิ นงานอย่ างมี ระบบ             
มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีความสะดวกในการค้นหา
เอกสารและสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ
ทางราชการ 
     โรงเรียนแม่แจ่มในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา 
จะต้องจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
การเรียน เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ถือปฏิบัติร่วมกันเป็นมาตรฐานเดียวกันต้องมีผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจากการวัดผลและประเมินทั้งในระดับชั้นสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ ตลอดจนการประเมิน
จากภายนอก เพื่อใช้เป็นข้อมูลสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพ

1. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การ
รายงานผล และการส่งต่อข้อมูลผลการเรียนของ
นักเรียน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม 
2. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประเมินผลข้อสอบ
ของโรงเรียนให้เป็นข้อสอบที่ตรงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 
3. เพื่ อให้ โรงเรียนมี การจัดระบบการวัดผลและ
ประเมินผลตามมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของอุปกรณ์ของระบบประมวลผลการเรียน 
4. เพื่อลดภาระงาน อ านวยความสะดวกในการท างาน
ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และลดความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นระบบประมวลผลการเรียน GPA 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมเจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผลและ 
GPA 
2. วางแผนการด าเนินการ 
3. ด าเนินการ 
   - จัดซ้ือพัสดุ 
   - ประชุมคณะกรรมการงานวัดผลประเมินผล
และ GPA 
   - ด าเนินการงานภาระงานของงานวัดผล
ประเมินผลและ GPA  
5. รวบรวมข้อมูลจากการด าเนินการ 
6. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

17,000 
 
 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนแม่แจ่ม มีความพึงพอใจในระดบัดี
ขึ้นไป ร้อยละ 95 
2. ครูผู้สอนมีสถิติการส่งเอกสารด้านวัดผล
และประเมินผล ร้อยละ 95 
3.  สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทกึ 
การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลผลการ
เรียนของนักเรียน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
4. โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดผลและ
ประเมินผลตามมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ของ
ระบบประมวลผลการเรียน 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

ของผู้ เรียน พัฒนาความก้ าวหน้า ทั้ งด้านความรู้  ทักษะ 
กระบวนการ คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
     ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ การด าเนิ น งาน เป็ น ไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง               
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐาน งานวัดผลและ
ประเมินผลจึงได้ก าหนดระบบการวัดและการประเมินผลของ
นักเรียนให้ครอบคลุมภารกิจทั้ งหมด โดยก าหนดให้มีการ
ด าเนินงานเป็นระบบ มีระเบียบเป็นข้อก ากับการปฏิบัติ         
ในส่วนที่ต้องมีผลต่อกฎหมาย และก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ มีแนวทางการด าเนินงานกิจกรรม
การวัดผลและการประเมินผลงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนขึ้นเพื่ อรองรับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและ 
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนต่อไป 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร    พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    2.1 พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

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 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ผู้เรียน
ทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาทั้งสามรูปแบบในหมวด 3 
ต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู้  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเน้นความเป็นไทยและความ
เป็นพลเมืองดี การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจน
เพื่อการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท าหลักสูตรใน
ส่วนที่ เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคมและประเทศชาติ 
     โรงเรียนแม่แจ่มจึงจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในด้าน ต่าง ๆ 

1. เพื่อบริหารงานตามโครงสร้างของกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
2. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในหน่วยงานได้ครบถ้วน
ตลอดปี 
3. เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 

 
20,000 

 
 
 
 

1. ร้อยละ 92 ของครูและนักเรียน มวีัสดุ 
อุปกรณ์ใช้อย่างพอเพียง 
2. ร้อยละ 92 การบริหารงานดา้นเอกสาร
และข้อมูลสารสนเทศ เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้ง และรวดเร็ว  
3. ครูและนักเรียน มีวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินกิจกรรมอยา่งพอเพยีง 
4. ครูและนักเรียน รวมถึงผู้ใช้บริการด้าน
งานบุคคลและงานกิจการนกัเรียน มีความ
พึงพอใจ 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น  
รวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน  เพื่อให้บริการด้าน
จัดเตรียมเอกสาร จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้ เรียน        
ที่ ครบถ้ วนและเป็ นปั จจุ บั น  เป็ น ไปอย่ างรวดเร็ วและ              
มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการประสานงาน การ
ด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลกับบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนให้มีความต่อเนื่อง 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร       พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    2.2 จัดท าข้อมูลบุคลากร 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  เป็นผู้ที่มีความส าคัญยิ่งต่อ
การขับเคลื่อนในด้านจัดการเรียนรู้   ตามแนวทางปฏิ รูป
การศึกษาซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553 โรงเรียนแม่แจ่ม
ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศ    
ของครูและบุคลากร จึงได้จัดกิจกรรมจัดท าข้อมูลบุคลากร    
เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลรายบุคคลในทะเบียนประวัติ และ
รวบรวมข้อมูลสถิติ และผลงานของบุคลากร  ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากรอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
2. เพื่อการจัดท าข้อมูลต่าง ๆ ของบุคลากรให้ เป็น
ปัจจุบัน 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ส ารวจ/รวบรวมข้อมูล 
2. จัดท าข้อมูลบุคลากร  
3. น าเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 

6,132 
 
 
 

1. ร้อยละ 92 ของสถานศึกษามกีารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศบุคลากรอย่างครอบคลุม
และทันต่อการใช ้
2. ร้อยละ 92 สถานศึกษาใหบ้ริการขอ้มูล
แก่บุคลากรในสถานศึกษาระหว่างโรงเรียน
และองค์กรอื่น รวมทั้งจัดท าข้อมูลต่าง ๆ 
ของบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
3. สถานศึกษามกีารจัดการข้อมูล
สารสนเทศบุคลากรอย่างครอบคลุมและ
ทันต่อการใช้งานได้ 
4. สถานศึกษาให้บรกิารข้อมูลแก่บุคลากร
ในสถานศึกษาระหว่างโรงเรียนและองค์กร
อื่น รวมทั้งจัดท าขอ้มูลต่าง ๆ ของบุคลากร
ให้เป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร       พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    2.3 จัดจ้างบุคลากร 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     หลักการบริหารนั้นถือว่า บุคคลมีความส าคัญที่สุด ดังนั้น
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  จึงเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่ง
ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน  เพื่อตอบสนองภารกิจ
ของสถานศึกษาและด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิด
ความคล่องตัว อิ สระภายใต้กฎระเบียบเป็นไปตามหลัก         
ธรรมาภิบาล โดยจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติภารกิจการสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์และ         
มีพอเพียงกับผู้ เรียน  ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน  ทั้งนี้โรงเรียนแม่แจ่มมีอัตราต าแหน่งครูยัง
ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และบุคลากรสนับสนุนการสอน  
ที่ ไม่เพียงพอ ซ่ึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการ
บริหารการศึกษา  
      ดังนั้นโรงเรียนแม่แจ่ม ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว    
จึงจัดท ากิจกรรมจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้มี
ความพอเพียงกับอัตราก าลังที่ขาดแคลน  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ผู้เรียนความรู้และทักษะต่างๆ ตรงตามหลักสูตร   
ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ 

1. เพื่อสรรหาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้มี
จ านวนเพียงพอ 
2. เพื่อส่งเสริมให้การบริหารการศึกษาด าเนินไปอย่างมี
คุณภาพ 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. วางแผนอัตราก าลัง 
2. สรรหา  
3. จัดจ้าง 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
2,724,000 

 
 
 

1. ร้อยละ 92 สถานศึกษามบีุคลากร
ปฏิบัติงานเพียงพอ 
2. โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอตามเกณฑ์  
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
3. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร       พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    2.4 จัดประชุมเพื่อพัฒนาองค์กร 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     หลักการบริหารนั้นถือว่า บุคคลมีความส าคัญที่สุด ดังนั้น
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จึงเป็นภารกิจส าคัญ ที่มุ่ง
ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจ
ของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิด
ความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎระเบียบ เป็นไปตามหลัก        
ธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนา มีความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึก ให้การปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ  ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญการพัฒนาครู/บุคลากร
ทางการศึกษาอย่างมีระบบและมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐาน
การศึกษาของชาตินั้น ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ  จากการแสวงหาความรู้และการเข้ารับการประชุม 
สัมมนาและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ท าให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และโลก
ทัศน์ที่สอดคล้องกับยุคสมัย สามารถติดตามความเจริญก้าวหน้า
ของศาสตร์ต่างๆ และท าให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และโลกปัจจุบันได้ เป็นอย่างดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ   
     โรงเรียนแม่แจ่ม ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาครูและบุคลากร  ซ่ึงกิจกรรมจัดประชุมเพื่อพัฒนาองค์กร 
เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนได้
ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ตรงจากกิจกรรม 
จัดประชุมเพื่อพัฒนาองค์กร  
2. เพื่ อ ให้ บุ คลากรใน โรงเรี ย นน าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
องค์กรและท้องถิ่น 
 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ก าหนดปฏิทิน 
2. แจ้งประชาสัมพันธ์  
3. จัดประชุม 

 
0 
 
 
 

1. ร้อยละ 89 ของบุคลากรในโรงเรียน
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศึกษา  
หาความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
กิจกรรมจัดประชุมเพื่อพัฒนาองค์กร 
2. ร้อยละ 89 ของบุคลากรในโรงเรียน
ได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 
และน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  องค์กรและ
ท้องถิ่น 
3. บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชพี 
4. บุคลากรในโรงเรียนน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาตนเอง  
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน องค์กรและ
ท้องถิ่น 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

ความสามารถ  ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน   3.1 พัฒนาระบบงานแผนงาน 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ตามที่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยการส่งเสริม 
สนับสนุน และก ากับดูแลของหน่ วยงานต้นสั งกัด ตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้  1) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 2)จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) 
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  8) 
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนแม่แจ่มจึงได้จัดท ากิจกรรมพัฒนาระบบงาน
แผนงาน เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ตรวจสอบและควบคุม

1. เพื่อให้โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายของ สพม 34 
2. เพื่อให้ โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม โครงการที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพฐ. และ สพม.34 ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
3. เพื่อให้มีการก ากับ ติดตาม การใช้งบประมาณและ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน อย่างเป็นระบบ 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. แจกเอกสารโครงการ/กิจกรรม/แผนงานให้แก่
ผู้รับผิดชอบ 
2. ประสานงานจัดท าแผนปฏิบัติการกิจกรรม 
โครงการ เสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของโรงเรียน สพฐ. และ สพม.34   ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 2562 
4. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/งาน 
สามารถเขียนบันทึกข้อความเพื่อขอจัดซ้ือวัสดุ/
อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ และด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 
5.  ติดตามการด าเนินกิจกรรมและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
6. ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานตาม
งาน 
 

6,331 
 
 
 

1. ร้อยละ 89 ของผลการด าเนินโครงการ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
2. ร้อยละ 89 ผู้เกีย่วขอ้งมีความพึงพอใจ 
3. โรงเรียนสามารถบริหารงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
ก าหนด 
4. จัดให้มีกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของ สพฐ. และ สพม.34 ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

การใช้จ่ ายเงินงบประมาณ รวบรวมแผนการใช้จ่ ายเงิน
งบประมาณ วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการ
ใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานและสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร   พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    3.2 การจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     โรงเรียนแม่แจ่มได้น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ
เรียนการสอนตามพระราชบัญญั ติ การศึกษาแห่ งชาติ 
พุทธศักราช 2542 ที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการน าเทคโนโลยี     
เข้ามาช่วยส่งเสริมการศึกษา เช่น การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วย
คอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต หา
ความรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายโดยอาศัยระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และต้องการให้ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนปรับ
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานใน
ฝ่ายงานต่างๆ ทั้งงานด้านการบริการเอกสาร และงานด้านการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน 
 ในปัจจุบันโรงเรียนได้มีการใช้งานระบบสารสนเทศโรงเรียน
เพื่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน และน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศต่อผู้รับบริการ ส าหรับครูและบุคลากรส านักงาน
ต่างๆ จ าเป็นต้องใช้ในการท างานในด้านต่าง ๆ จะเป็นด้าน
เอกสาร ด้านรายงานต่าง ๆ ล้วนใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ในการส่งข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เพื่อความเสถียรและปลอดภัย   

1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์
ถูกต้อง เสถียรและรวดเร็ว 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เครือข่าย 
2. ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมตั้งค่าระบบ 
3. จัดเตรียมระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ระบบ
ออนไลน์ 

25,720 
 
 

1.ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศร้อยละ 92 
2. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

ต่อข้อมูล จึงควรจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง และปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร      พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    3.3 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

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 ระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกั น คุณภาพการศึกษา ให้ เป็ นไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้        
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า    
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

1. เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มาตรฐานตาม 
ที่ก าหนด 
2. เพื่อสถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. บริหารจัดการระบบงานประกันให้เอื้อต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

2,479 
 

1. ระบบงานประกันส่งเสริมให้ทุก
มาตรฐานให้มีระดับคุณภาพ ด ีขึ้นไป  
ครบ 100%  
2. ระบบงานประกันส่งเสริมให้สถานศึกษา
ได้รบัมาตรฐานสถานศึกษาในระดับดีขึน้ไป 
3. สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     จากนโยบายข้างต้นสถานศึกษาจึงต้องมีกิจกรรมพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อด าเนินการ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเมินคุณภาพสถานศึกษา  รายงานผลต่อ
ต้นสังกัดซ่ึงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องประจ าทุกปี เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและยกระดับสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร    พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    3.4 พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     โรงเรียนแม่แจ่ม เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  ซ่ึงในแต่ละปีการศึกษาได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ เพื่อด าเนินการศึกษาจากทั้ งภาครัฐ     
และชุมชนเพื่อให้โรงเรียนสามารถน างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากแหล่งต่างๆมาใช้อย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของ   
ทางราชการ ตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา การที่จะจัดระบบการเงินและบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการวางไว้ได้นั้น การปฏิบัติงาน
การเงินจึงมีส่วนส าคัญที่จะท าระบบงานการเงินและบัญชี       
มีมาตรฐานขึ้น      
     ดังนั้นสถานศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ที่ จะพัฒนาการ

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของโรงเรียน
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการวางไว้            
2. เพื่อให้มีการจัดท าบัญชีในการควบคุมเงินงบประมาณ
ประเภทต่างๆส าหรับใช้ในการตรวจสอบและประเมินผล
การใช้งบประมาณ                                                                                                                                  
3. เพื่อให้บริการด้านการเงิน บัญชี แก่บุคลากรภายใน
และภายนอกโรงเรียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. เบิกจ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ
และให้บริการทางการเงินและบัญชี แก่บุคลากร
ภายใน และบุคคลภายนอก 
2. จัดท าบัญชีทางการเงินตามระเบียบบัญชี 

 
40,683 

1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียน 
แม่แจ่ม จ านวน 80 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม จ านวน 1,250 
คน 
3. จัดให้มีระบบงานการเงินและบัญชีตาม
มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 
4. จัดให้มีการด าเนินงานของกจิกรรมมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถด าเนินงาน  
ได้อย่างครอบคลุม 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

ปฏิบัติงานการเงิน เพื่อให้การจัดระบบงานการเงินและบัญชี 
และการให้บริการด้านการเงิน บัญชีแก่บุคลากรภายในและ
ภายนอกโรงเรียน อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร       พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    3.5 พัฒนางานพัสดุ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     งานพัสดุเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการ 
ด าเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆซ่ึงมีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
กับวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และการด าเนินงานด้านการ
จัดซ้ือ จัดจ้าง การซ่อม และบ ารุงรกัษา การจัดท าเอกสาร  
ตลอดจนการแลกเปลี่ยน  การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย 
และการด าเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     งานพัสดุเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
ซ่ึงการบริหารงานด้านพัสดุต้องยึดหลักความถูกต้องโปร่งใส 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และด าเนินงานไปตามนโยบายของ

1.เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการจัดการงานพัสดุที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. บุคลากรร้อยละ 92 พึงพอใจในการให้บริการของงาน
พัสดุ 
3. เพื่อให้การเบิกจ่าย การใช้พัสดุเป็นไปตามระเบียบ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
4. เพื่อให้ห้องพัสดุเป็นระเบียบ สะดวกต่อการให้บริการ 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดท าเอกสารจัดซ้ือ จัดจ้าง ด าเนินการ 
และจัดเก็บ 
2. จดัท าเอกสารครุภัณฑ์ ด าเนินการและ 
จัดเก็บ 
3. จัดท าเอกสารวัสดุ ด าเนินการและจัดเก็บ 
4. บริหารจัดการห้องพัสดุ 
5. ซ่อมบ ารุงและรักษาเครื่องใช้ส านักงาน 
และวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนการสอน 

18,194 1. บุคลากรร้อยละ 92 พึงพอใจในการ
ให้บริการของงานพัสด ุ
2. สถานศึกษามีระบบการจัดการงานพสัดุ
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีระบบข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุที่
สะดวกรวดเร็วพรอ้มให้บริการ 
3. ระบบงานการเบิกจ่าย การใช้พัสดุของ
โรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบนั
และสามารถตรวจสอบได้ 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

รัฐบาลและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ จึงต้องมีการวางแผน
ระบบงานเพื่ อความก้ าวหน้ าและความถูกต้องของการ
บริหารงานพัสดุ ดังนั้นงานพัสดุโรงเรียนแม่แจ่ม จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนางานพัสดุขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของงานพัสดุ
ของโรงเรียน ให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรให้ได้รับวัสดุ 
ครุภัณฑ์ครบถ้วน ทันเวลาเพื่อให้การด าเนินงานต่างๆของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

6. จัดซ้ือจัดจ้างวัสดุส านักงานและวัสดุ 
จัดการเรียนการสอน 
7. จัดเก็บและจ่ายวัสดุอุปกรณ์การจัดการ 
เรียนการสอนและส านักงาน 
8. ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี 
9. บริหารจัดการยานพาหนะของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร       พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน   3.6 พัฒนาระบบงานสารบรรณ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ    
พ.ศ.2526 ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดของรัฐจัดระบบงานสาร
บรรณเพื่อให้การบริหารงานด้านข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ  
มีความถูกต้อง ความชัดเจน กระชับรวดเร็ว และเป็นการ       
ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การพัฒนางานสารบรรณ         
จึงมีความส าคัญ เพื่อให้การรับ ส่ง เก็บ หนังสือราชการหรือ
ข้อมูลข่าวสารที่มีความส าคัญต่อหน่วยงาน มีความราบรื่น เกิด

1. เพื่อพัฒนาระบบการท างานสารบรรณในโรงเรียน 
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านเอกสาร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน และ    
ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 
3. เพื่อพัฒนาด้านวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้   
ด้านงานสารบรรณ 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. กิจกรรมรับหนังสือราชการ ทั้งภายใน และ
ภายนอก ด าเนินการและจัดเก็บ 
2. กิจกรรมออกหนังสือราชการ ทั้งภายใน และ
ภายนอก หนังสือค าสั่ง หนังสือรับรอง และหนังสือ
ที่หลักฐานทางราชการ ด าเนินการและจัดเก็บ 
3. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 

14,919 
 

 
 

1. ร้อยละ 89 ของผู้บริหาร ครู บุคลากร 
และนักเรียน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ความถูกต้อง ในการให้บริการ 
2. ร้อยละ 89 ของผู้มาติดต่องาน เกิด
ความพึงพอใจในบริการ 
3. โรงเรียนสามารถบริหารงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

การประสานงานของแต่ละฝ่ายและบุคลากรในหน่วยงานกัน
อย่างลงตัว และมีประสิทธิภาพ   
     โรงเรียนแม่แจ่ม มีระบบงานสารบรรณที่มีความจ าเป็น    
และมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการจัดท า รับ ส่ง เก็บ เอกสาร    
ที่เป็นหลักฐานทางราชการ การกระจายข้อมูลข่าวสารไปถึง
หน่วยงานหรือผู้รับภายนอก รวมไปถึงข้าราชการครู นักเรียน 
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนแม่แจ่ม จึงต้องมีการพัฒนาระบบงาน
สารบรรณให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างการ
ประสานงาน การด าเนินงานในทุก ๆ ด้ าน ของโรงเรียน        
แม่แจ่มเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี 

ให้กับข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน 
โรงเรียนแม่แจ่ม 

ก าหนด  
4. บริหารงานเอกสารที่เป็นหลักฐานทาง
ราชการของโรงเรียนแม่แจ่มอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนแม่แจ่มมีความพึงพอใจ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร       พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    4.1 งานประชาสัมพันธ์ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 
ที่ 8  ให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการประสาน
สัมพันธ์และร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลใน
ชุมชนให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจึงเป็นงานที่ส าคัญอีก

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้คณะ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน ได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 
2. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบงานประชาสัมพันธ์ และ
ห้องประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดท าแผ่นพับสรุปงานรอบรั้วม่วง-ขาว 
จ านวน 1,300 แผ่น เพื่อแจกให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 
2. เผยแพร่ข่าวสาร งาน กิจกรรมต่างๆของ

 
6,500 

 
 
 

1. ออกแผ่นพบัสรุปงานรอบรั้วมว่ง-ขาว 
ชาวแม่แจ่ม   ปกีารศึกษาละ 1 แผ่น  
2. บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ  95  ได้รับ
บริการข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

งานหนึ่ง ในการสร้างภาพลักษณ์และสร้างสัมพันธภาพอันดี  
ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนกับชุมชน สร้างโอกาสให้โรงเรียน
และชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารต่างๆอย่างต่อเนื่อง  
สร้างโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนได้รับการ
บริการติดต่อ แจ้งข่าวสารต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่แจ่มให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน 

3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนแม่แจ่มมีชื่อเสียง และ
เป็นที่รู้จัก 
4. เพื่อส่งเสริมทักษะ และความสามารถพิเศษของ
นักเรียนด้านการประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียน ให้ครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบ 
3. ปรับปรุง พัฒนาห้องประชาสัมพันธ์ ให้
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

 
 

9,498 
 
 

3. โรงเรียนและชุมชนมีการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ข่าวสาร และความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
4. โรงเรียนแม่แจ่มมีชื่อเสียง และเป็นที่
รู้จัก 
5. นักเรียนมีทักษะ และความสามารถ 
ด้านการสื่อสาร เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร        พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    4.2 งานยานพาหนะ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ยานพาหนะในโรงเรียนที่ใช้ในงานราชการของโรงเรียน     
นาน ๆ เกิดการสึกหรอของเครื่องยนต์และระบบต่าง ๆ ของ

1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามจุดมุ่งหมาย 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมวางแผน 

 
 

1. ท ากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้อย่าง
สะดวกสบาย 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

ยานพาหนะ ยิ่งใช้นานๆเครื่องยนต์ก็จะเกิดอาการต่าง ๆ และ     
ก็จะพังในที่ เพื่อเป็นการถนอมเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้นาน ๆ 
พร้อมใช้งานตลอดเวลา ดังนั้นควรที่จะบ ารุงรักษาเครื่องยนต์
อย่ างน้ อยปี ละ 2-3 ครั้ง เป็ นการป้ องกันอุบั ติ เหตุต่ างๆ        
และลดค่าซ่อมแซมอะไหล่ 

2. เพื่อสามารถท ากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้อย่าง
สะดวกสบาย 
3. เพื่อให้มียานพาหนะเพียงพอกับการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน 

2. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ด้านงานยานพาหนะที่มีอยู่
เดิม 
3. ด าเนินการจัดซ้ือ 
4. ด าเนินการติดตั้ง ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ด้าน
งานยานพาหนะ 
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
 

10,000 
 

 
 

2. มียานพาหนะเพยีงพอกับการจัดการ
กิจกรรมของโรงเรียน 
3. ท าให้มียานพาหนะใช้ในกิจกรรมของ
โรงเรียน 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร        พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    4.3 งานส้วมสุขสันต์ 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ตามที่ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ได้มีนโยบายพัฒนาส้วมของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐาน   
ส้วมสาธารณ ระดับประเทศ (HAS) และได้มีในโยบายให้จัดท า
ส้วมสุขสันต์ภายในโรงเรียน (Happy Toilet School) โรงเรียน
แม่แจ่ม ได้เล็งเห็นความส าคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้ท าการ
ปรับปรุงห้องส้วมที่มีอยู่แล้ว ให้สะอาดน่าใช้ถูกสุขลักษณะ 
เพื่อให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ 
     ในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ซ่ึงการพัฒนาและดูแลส้วมเป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้โรงเรียนผ่านการประเมิน และในปีการศึกษานี้จึง
ได้วางแนวทางให้คงสภาพความสะอาด น่าใช้และการปลูกฝัง
นักเรียนให้มีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึง
ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

1. เพื่อดูแลห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด น่าดู     
น่าใช้ 
2. เพื่อให้มีบรรยากาศน่าดู น่าใช้ เป็นไปตามมาตรฐาน
ส้วมสุขสันต์   
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่าง
ถูกสุขลักษณะน าแบบอย่างไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 
2. แบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้นักเรียนแต่ละห้องได้
ช่วยกันท าความสะอาดห้องส้วมเป็นประจ าทุกวัน 
3. เจ้าหน้าที่ (แม่บ้าน) คอยตรวจเช็ค และท า
ความสะอาดตลอดทั้งวัน 
4. ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการใช้ห้องส้วมให้
ถูกต้องตามสุขอนามัย 
5. ประสานงานกับงานระเบียบวินัยและความ
ประพฤตินักเรียน เพื่อน าเด็กนักเรียนที่ถูกหัก
คะแนนความประพฤติ มาบ าเพ็ญประโยชน์ ในการ
ท าความสะอาดห้องน้ าห้องส้วม 
6. ประเมิน การท าความสะอาดห้องส้วม         
ทุกสัปดาห์ 

 
30,005 

 
 

 
 
 

1. ปรับปรุงห้องส้วมที่มีอยู่เดิมให้สะอาด 
น่าดู น่าใช้ อยู่เสมอ ร้อยละ 90 
2. จัดบรรยากาศของห้องส้วมเป็นไปตาม
มาตรฐานของส้วมสุขสันต์ ให้ผู้ใช้มีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 90 
3. สร้างสุขนิสัยในการใช้ส้วมอย่างถูก
สุขลักษณะน าแบบอยา่งไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 90 
4. โรงเรียนแม่แจ่มมีห้องส้วมที่ถกู
สุขลักษณะ ให้นักเรียนและบุคลากรได้ใช้
อย่างเพียงพอและมีความสุข 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    4.4 งานโภชนาการ 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญอย่าง 1. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้บริโภค การด าเนินงาน ดังนี้  1. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน  



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

มากต่อการพัฒนาประเทศ ส่วนส าคัญของการพัฒนาศักยภาพ
ของประชากรกลุ่มนี้ คือ การให้การศึกษาเล่าเรียน โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาภายในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จากการศึกษาในระบบโรงเรียนท าให้ เด็กและ
เยาวชนต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนประมาณ 1 ใน 3 
ของวัน และต้องมีปัจจัยในการอุปโภคบริโภคอย่างมีคุณภาพ
และเพียงพอ ถือเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาการของเด็กและ
เยาวชนเหล่านี้  โดยเฉพาะเรื่องของอาหารและโภชนาการที่มี
ประโยชน์สะอาด ถูกสุขลักษณะ การประกอบอาหารของ
ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน การท าให้นักเรียน   
มีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน    
มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคอาหารของนักเรียน 
เป็นต้น นอกจากนี้สภาพของเครื่องท าน้ าเย็น เครื่องกรองน้ า   
โรงอาหารต้องสะอาด จึงท าให้งานโภชนาการโรงเรียนแม่แจ่ม   
มีความตระหนักในความจ าเป็นเหล่านี้  
     ในปีการศึกษานี้โรงเรียนแม่แจ่มได้พัฒนาโรงอาหาร เพื่อให้
นักเรียนได้มีสถานที่บริโภคอาหารที่สะอาด สะดวก และถูก
สุขลักษณะรวมถึงการจัดท าสถานที่ส าหรับวางภาชนะใส่อาหาร
ที่ ใช้ แล้ วมีการตรวจสอบการจ าหน่ ายอาหารของแม่ ค้ า           
ให้จ าหน่ ายอาหารที่ มีประโยชน์ต่อร่างกายของนักเรียน 
ตรวจสอบและปรับปรุงจุดน้ าดื่ม ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม  
ที่ ส่ งเสริมความรู้ เรื่ องภาวะโภชนาการให้ แก่ทั้ งผู้ เรียน 
ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

อาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย  
2. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสถานที่บริโภค
อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
3. เพื่อให้มีการก าจัดของเสียและบ าบัดของเสียอย่างถูก
สุขลักษณะและถาวร 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
2. น าวัสดุ/ครุภัณฑ์มาด าเนินการตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
    2.1 มีเจ้าหน้าที่ (แม่บ้าน) ท าความสะอาด
บริเวณโรงอาหาร โต๊ะ ม้านั่ง เป็นประจ า ตลอดทั้ง
วัน 
    2.2 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม มีการสุ่มตรวจร้านค้า
โรงอาหารเรื่องความสะอาดและโภชนาการเป็น
ประจ าทุกสัปดา 
    2.3 มีชุมนุม อย.น้อย สุ่มตรวจสารบอร์แรกซ์ 
ในอาหาร ทุกเดือน 
    2.4 มีชุมนุม อย.น้อย สุ่มตรวจคอลิฟอร์ม     
ในน้ าดื่ม ทุกเดือน 
    2.5 โรงเรียนจัดท ามาตรฐานเรื่องการควบคุม
ควมหวาน มัน เค็ม ของอาหารและเครื่องดื่ม     
ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
    2.6 ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร และ       
ผู้สัมผัสอาหาร มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกป ี
    2.7 มีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขมาสุ่มตรวจ  
สารปนเปื้อนในอาหารและภาชนะ เป็นประจ า 
    2.8 มีการจัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสียอย่างถูก
สุขลักษณะและถาวร 

15,000 
 

 
 
 

แม่แจ่ม ได้บริโภคอาหารและน้ าดื่มที่
สะอาด ปลอดภัย ร้อยละ 90 
2. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน  
แม่แจ่ม มีสถานที่บริโภคอาหารที่สะอาด 
สะดวกและถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 90 
3. โรงเรียนมีการก าจัดน้ าเสียอย่างเป็น
ระบบ 1 จุด 
4. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน  
แม่แจ่ม ได้บริโภคอาหารและน้ าดื่มที่
สะอาด ปลอดภัย มีโรงอาหารที่สะอาด 
สะดวก และถูกสขุลักษณะ 

 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร        พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    4.5 งานระบบไฟฟ้า 
 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     เนื่องด้วยงานระบบไฟฟ้า เป็นงานบริการ มีหน้าที่ให้บริการ
ด้านระบบไฟฟ้า แก่นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน     
แม่แจ่มทุกคน ให้มีระบบไฟฟ้าให้ใช้งาน อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมตามความต้องการ ซ่ึงจากการส ารวจและรายงานผล  
ในปีที่ ผ่านมา กลับพบว่ามีวัสดุอุปกรณ์ด้านระบบไฟฟ้ า      
หลายชิ้น มีการช ารุด เสียหาย หลายชิ้นมีอายุการใช้งานที่นาน 
มีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน และไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ  
 จากสภาพปัญหาดั งกล่ าว พร้อมกับได้น าข้ อมู ลใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ความ
จ าเป็น ประกอบด้วย มาประชุมปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มงาน 
เพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนาด้านงานระบบไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น ทางงาน
สาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป จึงมีความ
ประสงค์จะด าเนินงานจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์  งานระบบไฟฟ้า
เพิ่มเติม เพื่อด าเนินซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 
 เพื่อให้บริการงานด้านระบบไฟฟ้าแก่นักเรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม มีระบบไฟฟ้าให้ใช้งาน อย่าง
เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการ 

1. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าของโรงเรียนแม่แจ่ม ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าแก่นักเรียน 
ครู และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม 
3. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม 
มีระบบไฟฟ้าให้ใช้งาน อย่างเพียงพอและปลอดภัย 
เหมาะสมตามความต้องการ 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมวางแผน 
2. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ด้านงานระบบไฟฟ้าที่มี   
อยู่เดิม 
3. ด าเนินการจัดซ้ือ 
4. ด าเนินการติดตั้ง ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ด้าน
งานระบบไฟฟ้า 
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

19,995 
 
 

1. นักเรียน จ านวน 1,240 คน ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม จ านวน 90 
คน 
2. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
แม่แจ่ม มีระบบไฟฟ้าที่มีความพร้อม ให้ใช้
งานอย่างเพียงพอและปลอดภัย ตามความ
ต้องการ 
3. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
แม่แจ่ม มีความพึงพอใจในการให้บริการ 
ด้านงานระบบไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร        พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    4.6 งานระบบประปา 
 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     เนื่ องด้ วยงานระบบประปา เป็ นงานบริการ มีหน้ าที่
ให้บริการด้านระบบประปา แก่นักเรียน ครู และบุคลากรของ
โรงเรียนแม่แจ่มทุกคน ให้มีระบบประปาให้ใช้งาน อย่างเพียงพอ
และเหมาะสมตามความต้องการ ซ่ึงจากการส ารวจและรายงาน
ผลในปีที่ผ่านมา กลับพบว่ามีวัสดุอุปกรณ์ด้านระบบประปา
หลายชิ้น มีการช ารุด เสียหาย หลายชิ้นมีอายุการใช้งานที่นาน 
มีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน และไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ  
 จากสภาพปัญหาดั งกล่ าว พร้อมกับได้น าข้ อมู ลใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้ อย ความ
จ าเป็น ประกอบด้วย มาประชุมปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มงาน 
เพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนาด้านงานระบบประปาให้ดียิ่งขึ้น ทาง
งานสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป จึงมี
ความประสงค์จะด าเนินงานจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ งานระบบประปา
เพิ่มเติม 
 เพื่อให้บริการงานด้านระบบประปาแก่นักเรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม มีระบบประปาให้ใช้งาน อย่าง
เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการ 

1. เพื่อพัฒนาระบบประปาของโรงเรียนแม่แจ่ม ให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านระบบประปาแก่นักเรียน 
ครู และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม 
3. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม 
มีระบบประปาให้ใช้งาน อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ตามความต้องการ 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมวางแผน 
2. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ด้านงานระบบประปา       
ที่มีอยู่เดิม 
3. ด าเนินการจัดซ้ือ 
4. ด าเนินการติดตั้ง ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ ์   
ด้านงานระบบประปา 
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

5,000 
 

1. นักเรียน จ านวน 1,240 คน ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม จ านวน 90 
คน มีน้ าประปาใช้อย่างเพียงและปลอดภัย 
2. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
แม่แจ่ม มีระบบประปาที่มีความพร้อม    
ให้ใช้งานอย่างเพียงพอ และปลอดภยั  
ตามความต้องการ 
3. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
แม่แจ่ม มีความพึงพอใจในการให้บริการ 
ด้านงานระบบประปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร     พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    4.7 งานบ ารุงอาคารสถานที่ 
 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     โรงเรียนปั จจุบั นสภาพอาคารห้ องเรียน และระบบ
สาธารณูปโภคบางส่วนช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน  
อาคารและห้องส านักงานต้องมีการบ ารุงรักษาเพื่อใช้ประโยชน์
จากอาคารเรียนให้มากที่สุด เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนห้องส านักงานถือว่ามี
ความส าคัญที่จะช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาช่วยสนับสนุนให้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
     ดังนั้นจึงต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆไม่
ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าและระบบประปาตามสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและ
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการ
ทางด้านกาย   จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคม  โรงเรียน
จึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ซ่ึงต้องใช้ชีวิตเพื่อ
หาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ที่บ้านจึงสมควรเอาใจ
ใส่ดูแลเป็นพิเศษ  ในการจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ดี  
เหมาะสมและลดภาวะที่เป็นพิษ  เพื่อพัฒนาร่างกาย  จิตใจ   
สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สุด 

1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้มีความ
ปลอดภัย 
2. เพื่อบ ารุงรักษา อาคารสถานที่ในสถานศึกษาให้มีอายุ
การใช้งานยาวนาน 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมวางแผน 
2. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ด้านงานบ ารุงอาคารสถานที่ 
3. ด าเนินการจัดซ้ือ 
4. ด าเนินการ ติดตั้ง ซ่อมแซม  ตามกิจกรรมของ
โรงเรียน 
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 

20,000 

1. ครู บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน 
ชุมชน อยา่งน้อย ร้อยละ 92 มีใช้วัสดุ
อุปกรณ์เพื่อท าการซ่อมแซม บ ารุงรักษาใน
สถานศึกษา 
2. ครู บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน  
อย่างน้อย ร้อยละ 92 มีความพึงพอใจใน
การรับบริการจากกลุ่มงานอาคารสถานที่ 
3. ครู บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน 
ชุมชนใช้บริการสถานที่ของโรงเรียนแมแ่จ่
มอย่างเต็มที่และปลอดภัย 
4. มีการพัฒนาด้านสถานที่ของโรงเรียนแม่
แจ่ม ให้ถกูต้องตามมาตรฐานเพื่อความ
ปลอดภัย และเป็นที่พึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    4.8 งานให้บริการอาคารสถานที่ 
 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     โรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้และบริการชุมชนเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือ มี เจตคติดีต่อโรงเรียน       
เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนได้มาใช้บริการด้านอาคาร
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่โรงเรียนสามารถให้บริการได้ รวมถึง
บุคลากรในโรงเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และให้
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชน และชุมชนก็ เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่ต้อง
พึ่งพาอาศัยกัน  
 เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนได้รับการบริการที่ดียิ่ง จึงได้น า
ข้อมูลในปีงบประมาณที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย 
ความจ าเป็นประกอบด้วย มาประชุมปรึกษาหารือกันภายใน
กลุ่มงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนาด้านงานให้บริการอาคาร
สถานที่ให้ดียิ่งขึ้น ทางงานสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ 
กลุ่มบริหารทั่วไป จึงมีความประสงค์จะด าเนินประเมินความ   
พึงพอใจ ในการใช้บริการด้านอาคารสถานที่  
 เพื่อให้บริการงานด้านให้บริการอาคารสถานที่แก่นักเรียน 
ครู และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ   
ทั้งภายในและภายนอก ให้ได้รับการบริการอาคาร อย่างเพียงพอ
และเหมาะสมตามความต้องการ 

1. เพื่อให้บริการด้านอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์แก่
ชุมชน                                                                                     
2. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
และร่วมกันพัฒนาโรงเรียน 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมวางแผน 
2. ให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
3. ด าเนินการประเมินความพึ่งพอใจ 
4. วิเคราะห์วางแผนซ้ือวัสดุการให้บริการในภาค
เรียนต่อไป 
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
0 

1. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
แม่แจ่ม และหนว่ยงานภายใน ภายนอก 
ร้อยละ 92 ได้รับการบรกิารด้านอาคาร
สถานที่ที่มีความพร้อมให้ใช้งานอยา่ง
เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการ 
2. ชุมชน หน่วยงานภายใน ภายนอก มี
ความพึงพอใจในการให้บริการดา้น งาน
ให้บริการอาคารสถานที ่

 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร        พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    4.9 งานพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพักนอน 

 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     จากสภาพปั ญ หาดั งกล่ าว ผู้ บ ริ ห าร คณ ะครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพความ
ต้องการ และความจ าเป็น จุดเด่น จุดด้อย ประกอบกับ         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้ านการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  2 เพิ่ มโอกาส         
การเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
ตามเป้าประสงค์ที่  2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาส      
ในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค    
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
ข้อ 1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน และบริบทของพื้นที่ทั้งในระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนทีมีรูปแบบการเรียนการสอน 
ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้ นที่  และมุ่ งสู่มาตรฐานสากล        
บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
     เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์     
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ และ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความสามารถ ทักษะ ตามช่วงวัย และจุดเน้นตามหลักสูตร  
ดังนั้นโรงเรียนแม่แจ่มจึงมีความประสงค์ที่จะด าเนินโครงการ 
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนพักนอนของโรงเรียนแม่แจ่ม  อ าเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปลูกฝังกระบวนทัศน์ในการ
ด ารงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย    
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม มีความเสียสละ และ
สามารถปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขและ
พร้อมจะเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

1. เพื่อให้นักเรียนพักนอนที่โรงเรียนแม่แจ่ม มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 2. เพื่อให้นักเรียน มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
กฎ ระเบียบข้อบังคับ และสามามารถใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข 
3. เพื่อให้นักเรียนพักนอนมีการพัฒนาทักษะชีวิตตาม
ช่วงวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนมีสุขภาพกายที่ดีสมบูรณ ์

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วยการ
ออกก าลังกายในตอนเช้าทุกวันตั้งแต่ เวลา 
 05.30 – 06.30 น.เด็กหอนอนทุกคนต้องมาพร้อม
กันที่สนาม เพื่อท ากายบริหาร และร่วมฝึกซ้อม
กีฬาตามความถนัด 
2. กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมหลังจากรับประทาน
อาหารเย็นเรียบร้อยแล้ว  เวลา 19.00 น. เด็กหอ
นอนทุกคนต้องมาพร้อมกัน ณ. ห้องอาหาร เพื่อ
เรียนซ่อมเสริมในรายวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 
และคณิตศาสตร์ จนถึงเวลา 21.00 น. 
3. กิจกรรมเกษตรวิถีจากการลงมือปฏิบัติจริงใน
เวลา 17.00 – 18.00 น.เด็กหอนอนทุกคนต้องลง
ปฏิบัติงานเกษตรวิถีตามที่ได้รับมอบหมาย ที่มีอยู่
ทั้งหมด 8  กิจกรรม ซ่ึงเด็กหอนอนจะเป็นแกนน า
ในการฝึกทักษะเกษตรวิถีของนักเรียนทั้งหมดของ
โรงเรียน 
4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กหอนอน เด็กหอ
นอนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง
ด้านเครื่องอุปโภค และการบริโภค เพื่อฝึกวิถีการ
ด ารงชีวิตแบบสากล 
   โดยทางฝ่ายงานหอพัก ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์
ดังนี้ 
   1. การส ารวจยาสามัญประจ าบ้านและจัดซ้ือ
เพิ่มเติม  
  2. การจัดหาตู้ ยาสามัญประจ าบ้านขนาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4,000 

 
6,000 

1. นักเรียนพักนอนโรงเรียนแม่แจ่ม 
จ านวน  120 คน   
2. นักเรียนพักนอนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
ความสามารถในการปรับตัวเขา้กับกฎ 
ระเบียบข้อบังคับของหอนอน และใช้ชีวติ
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข 
รวมถึงมีการพัฒนาทกัษะชวีิตตามช่วงวยั 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่แข็งแรง 

 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    4.10 งานโสตทัศนูปกรณ์ 
 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     เนื่องด้วย งานโสตทัศนูปกรณ์  เป็นงานบริการ มีหน้าที่
ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่นักเรียน ครู บุคลากรของ
โรงเรียนแม่แจ่มทุกคน ให้มีวัสดุอุปกรณ์งานโสตฯที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนที่ใช้บริการ และ
ส่วนราชการต่างๆที่ใช้สถานที่โรงเรียนด าเนินกิจกรรม ทั้งระบบ
แสงสีเสียง ซ่ึงจากการส ารวจและรายงานผลในปีที่ผ่านมา กลับ
พบว่ามีวัสดุอุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ หลายชิ้น มีการช ารุด 
เสียหาย หลายชิ้นมีอายุการใช้งานที่นาน มีการเสื่อมสภาพไป
ตามอายุการใช้งาน และไม่ เพี ยงพอกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  
     จากสภาพ ปั ญ ห าดั งกล่ าว  พ ร้ อมกั บ ได้ น าข้ อมู ล               
ในปี งบประมาณที่ ผ่ านมา มาวิ เคราะห์  จุ ดเด่น จุดด้อย       
ความจ าเป็น ประกอบด้วย มาประชุม ปรึกษาหารือกันภายใน
กลุ่มงาน เพื่อแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ให้ดี
ยิ่งขึ้น ทางงานโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มบริหารทั่วไป จึงมีความ
ประสงค์จะด าเนิ นงานจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ด้ านงานโสต - 
ทัศนูปกรณ์เพิ่มเติม 
     เพื่ อ ให้ บริการงานด้ านโสตทั ศนู ปกรณ์ แก่ นั ก เรียน           
ครู บุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม ชุมชนและส่วนราชการต่างๆ    
ที่ใช้สถานที่โรงเรียนด าเนินกิจกรรม มีวัสดุอุปกรณ์ด้านงาน
โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนและทุกกิจกรรม 

1. เพื่อให้ ครู และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม มีวัสดุ
อุปกรณ์ด้านงานโสตทัศนูปกรณ์เพียงพอและเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและส่วนราชการ
ต่างๆที่ใช้สถานที่โรงเรียนด าเนินกิจกรรม      
2. เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่
นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม ชุมชน
และส่วนราชการต่างๆที่ ใช้สถานที่ โรงเรียนด าเนิน
กิจกรรม 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมวางแผน 
2. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ที่มี
อยู่เดิม 
3. ด าเนินการจัดซ้ือ 
4. ด าเนินการติดตั้ง ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ด้าน
งานโสตทัศนูปกรณ์ 
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

25,000 

1. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
แม่แจ่มจ านวนร้อยละ 95  
2. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
แม่แจ่ม มวีัสดุอุปกรณ์ด้านงาน
โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอและเหมาะสมกบั
การจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
3. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
แม่แจ่ม มีความพึงพอใจในการให้บริการ 
ด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ 

 
 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    5.1 ส่งเสริมด้านสาธารณูปโภค 
 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     โรงเรียนแม่แจ่ม เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ซ่ึงในแต่ละปีการศึกษาได้รับ   
การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อด าเนินการศึกษาจากทั้งภาครัฐ
และชุมชนเพื่อให้โรงเรียนสามารถน างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากแหล่งต่างๆมาใช้อย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของ   
ทางราชการ ตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา การที่จะจัดระบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการวางไว้ได้นั้น  
     เนื่องจากโรงเรียนมีความส าคัญรองจากบ้าน นักเรียนต้อง  
ใช้ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมงจึงจ าเป็นต้องช่วยกัน
ประหยัด ในด้านสาธารณูปโภค ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและคุ้มค่า และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมทางด้าน      
การใช้สาธารณูปโภค อย่างประหยัดและคุ้มค่า   
     การปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคจึงมีส่วนส าคัญที่จะท าให้
การบริหารงานภายในโรงเรียนมีมาตรฐานขึ้นดังนั้น สถานศึกษา
จึ งจ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่ ที จะพั ฒนาส่ งเสริ มกิ จกรรมด้ าน
สาธารณูปโภคแก่บุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน      
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

1. เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพที่เอื้อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ  
อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า และยาวนานตลอดไป  
2. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นไปได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ     

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
2. จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและซ่อมแซมพาหนะ 

 
450,000 
300,000 

 
 

1. เพื่อให้นักเรียน จ านวน 1,265 คน และ
บุคลากรในโรงเรียน จ านวน 90 คน ได้รับ
บริการด้านสาธารณูปโภค 
2. มีการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความต้องการ                                  
3. การเบิกจา่ยเงินค่าสาธารณูปโภคทุก
ประเภทของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร      พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    5.2 พัฒนางานส านักงาน 
 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ตามพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ     
ของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ของรั ฐ และต้ องสอดคล้ องกับหลั กการคุ้มค่ า โปร่งใส             
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้  และตอบสนอง
วัตถุประสงค์ ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคา          
ที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 
     ดังนั้นงานพัสดุจึงเล็งเห็นความส าคัญของงานส านักงาน     
ซ่ึงเป็นสถานที่ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติงานในด้านเอกสาร หนังสือหรือ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ซ่ึงส านักงานถือเป็นเสมือนหัวใจและ
มันสมองของการบริหารงานราชการ ส านักงานเป็นศูนย์รวมของ
การบริหารงานด้านต่าง ๆ  เช่น  งานสารบรรณ งานบัญชี  
บทบาทหน้ าที่ หลักของงานส านักงานคือ  การให้บริการ        
แก่หน่วยงาน  ทุกหน่วยงานมีความจ าเป็นที่จะต้องมีส านักงาน
เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่บุคคลภายในและ
บุคคลภายนอก    
     โรงเรียนแม่แจ่ม   มีระบบงานส านักงานที่มีความจ าเป็น   
และมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการจัดท าเอกสารที่เป็นหลักฐาน
ทางราชการ  เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน  จึงต้อง
มีการพัฒนาระบบงานส านักงานให้ดีมีประสิทธิภาพ  เป็นระบบ   
ง่ายต่อการควบคุม และมีวัสดุใช้อย่างประหยัดและพอเพียง    
เพื่อให้ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูสามารถ
ท างานได้ส าเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งยังอ านวยความสะดวกให้ครู
น าไปจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และท างานให้เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ   
มากยิ่งขึ้น 

1. เพื่อพัฒนาระบบงานส านักงานของโรงเรียนแม่แจ่ม 
2. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน อย่างเพียงพอ และ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
2. ด าเนินการเบิกจ่าย 

 
600,000 

 
 

1. ร้อยละ 92 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  มวีัสดุใช้อยา่งพอเพียง 
2. ร้อยละ 92 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  เกิดความพึงพอใจในบริการ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  น าไปจัด
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้อย่างเพยีงพอ 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนแม่แจ่มมีความพึงพอใจ 

 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
ชื่องาน    5.3 อบรมและประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากร 
 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มี ความส าคัญยิ่ง      
ต่อการขับเคลื่อนในด้านจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 ว่าด้วยแนวทาง      
การจัดการศึกษาได้ก าหนดหลักการไว้ในมาตรา22ว่าการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้บรรลุตาม
จุดหมายของหลักสูตร เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในสังคม 
ดังนั้นภารกิจของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.2 (2) มีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     โรงเรียนแม่แจ่ม ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาครูและบุคลากร โดยกิจกรรมการอบรมและประชุม 
สัมมนาและศึกษาดูงานของข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาหา
ความรู้และประสบการณ์ตรงจากการอบรม 
และ ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาตนเอง   
3. เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ตรงตามสาขาวิชา
และน าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และองค์กร 
4. เพื่อสนองตอบนโยบายและอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางไปราชการให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากต้นสังกัด 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ส ารวจข้อมูล / หนังสือเชิญร่วม /หนังสือ
ราชการ 
2. ติดต่อ/ประสานงาน 
  - ค่าลงทะเบียน 
  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ,ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  - ค่าที่พัก 
  - ค่าพาหนะ 
   ฯลฯ 
3. เข้าร่วม / ไปราชการ 
4. สรุปรายงานการไปราชการ 

 
300,000 

 
 

1.ร้อยละ 92 ของบุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศึกษาหาความรู้
และประสบการณ์ตรงจากการอบรมและ
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
2. ร้อยละ 92 ของบุคลากรได้รับการอบรม
พัฒนาตรงตามสาขาวิชาเอกและความรู ้
ความสามารถ  ความเหมาะสม 
3. ร้อยละ 92 ของบุคลากรได้รับการ
อ านวยความสะดวกในการเดินทางไป
ราชการจากหนว่ยงานต้นสังกัด    
4. บุคลากรได้มีการพัฒนาคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพและน ามาประยุกต์ใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และองค์กร 
5. บุคลากรได้มีการพัฒนาคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพและน ามาประยุกต์ใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และองค์กร 
6. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ และก้าวหน้าใน
อาชีพ 
7. บุคลากร มีประสิทธภิาพในการท างาน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร  

 
 
 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ   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 ต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ อาทิเช่น ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้อง
คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
    ห้องดนตรี นาฏศิลป์ ศูนย์กีฬา ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์
อินเทอร์เน็ต สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร 
ศูนย์สาธิตการเกษตร พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์  สวนสัตว์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ และแหล่ งเรี ยนรู้อื่ นๆ อย่ างพอเพี ยงและ              
มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้นักเรียนสัมพันธ์ และสัมผัสกับ    
สรรพสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับตนและรอบตัว  นักเรียนได้ฝึกคิด        
ฝึกท า ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับการขัดเกลาทั้งกาย วาจา ใจ        
และได้เรียนรู้ในบรรยากาศที่ปลุกเร้าจินตนาการ สร้างเสริม
สุนทรียภาพได้มากยิ่งขึ้น  ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในสถานศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาการใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อมุ่งให้ผู้เรียน
ได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริงและเกิดความ
ใฝ่รู้ รักการอ่าน การค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังคุณค่า  
การอ่านทุกรูปแบบ และพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน    
และสื่ อสารเชิ งคิด วิ เคราะห์ ของคนไทยเพื่ อการเรียนรู้       
ตลอดชีวิต พร้อมทั้งพัฒนาสื่อ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ
สร้างพื้นที่การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
     งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ จึงจัดศึกษา ส ารวจ
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวบรวม
จัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน การค้นคว้าหาความรู้ การส่งเสริมการอ่าน และ
สร้างพื้นที่การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยให้บริการ     
ทั้งนักเรียนบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ที่พร้อมให้บริการด้านแหล่งเรียนรู้ 
แก่ผู้เรียน บุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียน
และชุมชนได้ศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัย 
2. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นและรักท้องถิ่นของตนเอง 
3. เพื่อพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ของห้องสมุดโรงเรียน
แม่แจ่ม ให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน ที่เอื้อต่อการ 
เรียนรู้ และการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน  
4. เพื่ อให้มีวัสดุ  อุปกรณ์  หนังสือ และสื่อสิงพิมพ์  
เพียงพอต่อการด าเนินงาน และพัฒนางานห้องสมุด 
5. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เข้าไปใช้
บริการห้องสมุดมากยิ่งขึ้น 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ 
2. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
ภายใน (ห้องสมุด) 

 
5,000 

 
100,000  

1. ร้อยละ 92 มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกตามที่ได้รับงบประมาณอย่างเห็น
ผลชัดเจน  
2. ร้อยละ 92  ใช้บริการห้องสมุดเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้า 
3. ร้อยละ 92 ศูนย์การเรียนรู้มีความพร้อม
ให้บริการด้านแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน บุคลากร 
และชุมชน 
4. ร้อยละ 92 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและ
ภายนอก ได้รับการส ารวจ พัฒนารวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน จนพัฒนาเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าได้ตามอัธยาศัย  
5. ร้อยละ 92 ห้องสมุดมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าไปใช้บริการ ห้องสมุดมาก
ยิ่งขึ้น 

กลยุทธ์ระดับองค์กร   สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ   1.18 โครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาสู่ทักษะอาชีพ 
 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     แนวนโยบายการพัฒนาประเทศ  มุ่งเน้นให้หน่วยงาน  
ต่าง ๆ พิจารณาถึงปัญหา ความจ าเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา
ในแต่ละช่วงวัยอย่างรอบด้าน และการมีทักษะการงานได้ถูก
บรรจุลงในหลักสูตรการศึกษา โดยการศึกษาภาคบังคับ      
ทั้งระดับประถม และมัธยม ที่เรียกว่ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เพื่อให้เด็กเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ มองหา
ความถนัด ที่จะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป โดยเลือกสายการ
เรียนรู้พัฒนาตนเองทั้งเชิงช่างฝีมือ การบริการ  และวิชาการ 
ขณะที่การศึกษา ในระดับอุดมศึกษา มีการจัดตั้งหน่วยบ่ม
เพ าะวิสาหกิ จมหาวิทยาลั ยห รือ  University Business 
Incubation-UBI ขึ้ น ในทุ กมหาวิทยาลัย  เพื่ อ เตรียมให้
นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาพัฒนาเข้าสู่   
การประกอบอาชีพในอนาคตที่ยั่งยืน 
     กลุ่มงานฝึกทักษะอาชีพจึงได้จัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะการ
ด าเนินชีวิต โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
สามารถเสริมสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้ระหว่ างเรียน     
และเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา พัฒนาสถานศึกษา      
สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล     
โดยตามรอยพระราชา ตลอดจนสามารถอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้สืบไป 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกทักษะอาชีพตามความ
ถนัดของผู้เรียน 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้ เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้  สามารถเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อหารายได้
ระหว่างเรียน และเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบ
อาชีพสุจริตในอนาคต 
3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา สร้างเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลโดยตามรอยพระราชา 
4. เพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
สืบไป 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมสืบสานงานศิลป์  
ผ้าถิ่นเมืองแจ๋ม 
2. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพด้วยงานสหกรณ์ 
3. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์นักเรียน 
4. กิจกรรมตลาดนัดภูมิแจ่ม 
5. กิจกรรมอิ่มบุญอิ่มใจไปกับสหกรณ์ 
6. กิจกรรมสหกรณ์น้อย ร้อยเรื่องราว 
7. บูรณาการสาระท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

 
5,000 

 
0 
0 
0 
0 
0 

5,000 

1. นักเรียนเรียนรู้การฝึกทักษะอาชีพตาม
ความถนัดของผู้เรียน ร้อยละ 92 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ สามารถเสริมสร้างผลิตภัณฑ์
เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน และเป็นแรง
บันดาลใจในการประกอบอาชีพสุจริตใน
อนาคต 
3. พัฒนาสถานศึกษา สร้างเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลโดย
ตามรอยพระราชา 
4. ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษภ์ูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้สืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร     สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ   2.2 โครงการชุมชนสัมพันธ์สร้างสรรค์ความเข้าใจ 
 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     การบริหารจัดการโรงเรียนยุคใหม่ต้องมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความรู้มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ กระบวนการเรียนรู้มี
ชีวิตชีวา สนุกสนานมีการเล่นกีฬา ดนตรี ได้ท ากิจกรรมตาม
ความต้องการและความสนใจอย่างมีความสุข สามารถจัดการ
ความรู้ด้วยตนเองได้ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ   
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนในระยะยาว การพัฒนาการศึกษา
จ าเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร
หลัก  คือหน่วยงานการศึกษาและความร่วมมือของชุมชน  
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นเรื่องจ าเป็นในยุค
ปฏิรูปการศึกษา  การมีตัวแทนของประชาชนเข้ามารับรู้และ     
มีส่วนช่วยงานการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรศาสนา และเอกชน เข้ามามี
ส่วนร่วมบริหารจัดการสนับสนุนส่งเสริมเติมเต็ม ก็เป็นที่ยอมรับ
ว่าการศึกษาเป็นภารกิจของทุกคนที่จะต้องช่วยกันพัฒนาใน
ขณะเดียวกันการปรับวิธี เรียนเปลี่ยนวิธีสอน การได้มีส่วน
ร่วมกับชุมชนในกิจกรรมต่างที่โรงเรียนสามารถน าผู้เรียนไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ได้เป็นภาพของการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ 
เพราะผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซ่ึงการออกสู่ชุมชน
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในสังคมฐานความรู้และ     
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การด าเนินงานโครงการหรือ
กิ จ ก รรมความ สั ม พั น ธ์ ระห ว่ า งโร งเรี ย น  กั บ ชุ ม ช น                   
มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องในด้านการสนับสนุนและด้านการลงมือ
ด าเนินการด้วยกัน และยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
โดยการให้ความส าคัญทางด้านจิตใจของบุคลากรเพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจที่ดี เพื่อบุคลากรจะได้มีความรักและศรัทธาต่อ
องค์กร มีแรงจูงใจท าจะทุ่งเทในการท างานให้กับองค์กรอย่าง
เต็มที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุณภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ 

1. เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน รวมถึงองค์กรภายนอก 
เกิดความสัมพันธ์ที่ดี  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ร่วมพัฒนาและจัดการศึกษา  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมและวันส าคัญต่าง ๆ ร่วมกับ
ชุมชน 
2. กิจกรรมท าบุญงานมงคลและอวมงคล 

 
45,000 

 
10,000 

1. ร้อยละ 92 ของบุคลากรและนกัเรียน
โรงเรียนแม่แจ่มให้ความรว่มมือในการเข้า
ร่วมโครงการ 
2. โรงเรียนแม่แจ่มได้ประสานและให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงาน องค์กรภายนอกอย่าง   
มีประสิทธิภาพและบุคลากรของโรงเรียน   
แม่แจ่มมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมงาน 
หรือกิจกรรมกบัองค์กรภายนอก 
 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร       ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
ชื่อโครงการ   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 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2546 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้ านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษาอันจะท าให้เด็กสามารถพัฒนาได้
เต็มศักยภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  
ตลอดจนสามารถช่วยเหลือสังคมได้และสามารถใช้ความรู้ที่ได้
ศึกษาน าไปพัฒนาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ  พ .ศ. 2542 ที่ มุ่ งเน้นพัฒนาคนไทย เยาวชนมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  ซ่ึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่
และสามารถรับผิดชอบในกิจกรรมด้านต่างๆ ของประเทศ       
ในอนาคต ปัจจุบันโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน     
การปฏิบัติงานสภานักเรียนเพื่อให้มีการปลูกฝังนักเรียนให้รู้รัก
สามัคคี มีความเสียสละ ซ่ือตรง มีวินัย ฝ่ายความรู้ คู่คุณธรรม   
มีจิตอาสาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันให้มี      
การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่  
     กลุ่มบริหารงานบุคคลจึง ตระหนักถึงความส าคัญในเร่ือง
ดังกล่าวที่จะช่วยพัฒนาส่งเสริมบุคลิกภาพของเด็ก มีพัฒนาการ
ทั้ งด้านร่างกาน จิตใจ อารมณ์   เป็นต้นแบบที่ถูกต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่สังคม จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
วินั ยดี  มารยาทงาม เพื่ อให้ นั กเรียนมี คุณลักษณะและ      
ค่านิยมที่ดี 

1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์                                                       
2. เพื่อคัดเลือกครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน เข้า
รับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและ 
ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบโรงเรียนได้ 
4. เพื่อให้นักเรียนมีกริยามารยาทดี พูดจาดี ประพฤติ
ตนดี 
5. เพื่ อเป็ นการปลูกฝั งระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยให้กับนักเรียน 
6. เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ 
7. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงการท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อจนเองและส่วนรวมระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยให้กับนักเรียน 
8. เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. คนดีศรีแม่แจ่ม 
2. คนดีศรีเชียงใหม่ 
3. เสริมสร้างระเบียบวินัย 
4. มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย 
5. ส่งเสริมการปฏิบัติงานสภานักเรียน 
6.  ส่งเสริมวินัยจราจร 

 
2,000 
2,000 
24,700 
4,350 
30,000 
6,500 

1. นักเรียน ทุกชว่งชั้นโรงเรียนแม่แจ่ม      
ร้อยละ 90 ของกิจกรรมคนดีศรีแม่แจ่ม 
2. คณะครูและนักเรียน ที่มีผลงานตรงกับ
คุณลักษณะคนดีศรีเชียงใหม่และได้รับการ
คัดเลือกจ านวน  16 คน 
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนแต่งกายได้อย่าง
สุภาพเรียบร้อยและตรงต่อเวลา 
4. ร้อยละ 90ของนักเรียนประพฤติปฏบิัติตน
ตามมารยาทไทยได้อย่างถูกตอ้ง 
5. นักเรียนทุกคนร่วมใจกันไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร้อยละ 90 
6. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม มากกว่า 
ร้อยละ 90 ได้ร่วมกจิกรรม  
7. นักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรมการมีส่วนร่วม
เชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน ตามระบอบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ร้อยละ 90 
8. ผู้เรียนทุกคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มา
โรงเรียนสวมหมวกนิรภัย 
9. นักเรียน ได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่า 
ทางคุณธรรม จริยธรรมที่สามารถพัฒนาตน 
ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตในสังคม
อย่างสงบสุข  
10. คณะครูและนักเรียน ได้ตระหนักและ
เล็งเห็นคุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรมที่
สามารถพัฒนาตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองและ
มีชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข 
11. นักเรียนมีจิตส านึก และตระหนกัถึงการ
สร้างระเบียบวินัยใหก้ับตนเอง 
12. นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ด้านมารยาท
และเอกลักษณ์ไทย 
13. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม มีความรู้ ความ
เข้าใจ และปฏิบัติตนตามวิถีชีวปิระชาธปิไตย 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

14. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม ที่ร่วมกิจกรรม 
เกิดความประทับใจ ในกิจกรรม 
15. นักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงการท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวมตามวถิีชีวิต 

 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร    พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
ชื่อโครงการ   1.19 โครงการธนาคารโรงเรียน 
 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะวิกกฤต ความ
ต้องการด้านการบริโภคของสังคมมีสูงแต่รายได้น้อย ท าให้
ครอบครัวอยู่อย่างไม่มีความสุข การปลูกฝังให้เยาวชนมีความ
ตระหนักในการประหยัด จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างนิสัยในการ
บริโภคที่ฟุ่มเฟือยให้ลดน้อยลงฝึกให้เยาวชนใช้ชีวติอยูอ่ยา่งพอเพยีง 
และเพื่อสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552    
ซ่ึงได้ให้ทิศทางการปฏิรูปการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งหวังให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่  พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่งและมีชีวิต  
อยู่ย่างมีความสุข การจัดตั้งธนาคารในโรงเรียนเป็นแนวทางหนึ่ง     
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย นักเรียน
ได้มีประสบการณ์ตรง นอกจากจะฝึกให้นักเรียนมีวินัยในการ       
ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดแล้ว ยังฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบในหน้าที่ 
มีความเสียสละ ซ่ือสัตย์ พึ่งพาตนเองได้ และเป็นประโยชน์ในการ    
มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป 

1. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยในการประหยัดและการออมทรัพย์ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต 
3. ฝึกให้นักเรียนได้ท างานร่วมกันด้วยความสามัคคีและมี
ความเป็นประชาธิปไตย 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. คัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจในการ
ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคาร 
2. จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนที่จะ
ปฏิบัติงาน 
3. ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการเงิน และ
โรงเรียนที่ด าเนินการด้านโรงเรียนธนาคาร 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 
5. ด าเนินการก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรม 
6. ตรวจสอบ สรุปและรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

19,000 
 

1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนแม่แจม่   
มีนิสัยรักการประหยัดอดออมคิดเปน 
รอยละ 92 
2. นักเรียนจ านวน 30 คน ได้ฝึกปฏิบัตงิาน
เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนธนาคาร 
3. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม  
รูจักการใชจายเงิน 
4. นักเรียนมีความรู้ในเร่ืองการด าเนินงาน
ของธนาคาร และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 

 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร       พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ชื่อโครงการ   1.20 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 
  

 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     โดยยึดพระราชด ารัสความว่า “การให้การศึกษานั้นกล่าวสั้น  ๆ
โดยความหมายรวบยอด คือ การช่วยให้บุคคลค้นพบวิธีการด าเนิน
ชีวิตอย่างถูกต้อง เหมาะสมไปสู่ความเจริญ และความสุขตามอตัภาพ 
ผู้สอนมีหน้าที่ต้องหาความรู้ และวิธีการด าเนินชีวิต มาให้ศิษย์ได้รู้
ได้ทราบ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ต่อไป และด าเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยดี 
จนบรรลุจุดหมาย หากผู้สอนมีอุบายอันแยบคาย ซ่ึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่สุดทั้งในการแสวงหาความรู้ ทั้งในการถ่ายทอดความรู้ เกิด
จากความระลึกได้ถึงในความรู้ที่ผ่านพบมาแล้ว ประกอบกับความ
รู้ตัวและความคิดอ่านที่ว่องไวเฉลียวฉลาด ซ่ึงปกติชนทุกคนจะต้อง
ฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้ ไม่เกินวิสัยแล้วน ามาใช้ควบเข้ากับความรู้ความ
ถนัดของตนให้เป็นประโยชน์ได้ทุกโอกาส” 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษาตระหนักในความส าคัญของการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา มีความ
เข้มแข็ง ตลอดจนน าไปประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการ
ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน   
     โรงเรี ยนแม่ แจ่ ม อ าเภอแม่ แจ่ ม  จั งหวั ดเชี ยงใหม่                
เป็นสถานศึกษาในก ากับของส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1    
ถึง มัธยมศึกษาปีที่  6 ด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรม ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน กอปรกับภาวะ
ทางเศรษฐกิจที่ผันผวน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเมืองแจ่ม ที่เป็น
แบบก้าวกระโดดส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
สถานศึกษาในภาพรวม   
      จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาได้ร่วมกันวเิคราะหส์ภาพความต้องการ และความจ าเป็น 
ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการจัดการศึกษา มีเป้าหมายให้ผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต

1. เพื่อสร้างความตระหนักในองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนและคณะครู 
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อพัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้น้อม
น าแนวพระราชด าริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในวิถีชีวิตประจ าวัน 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. เตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการท าฐาน 
การเรียนรู้ดังนี้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง,ธนาคารโรงเรียน,สหกรณ์
โรงเรียน,สอร.,zero waste 

 
2,500 

1. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มร้อยละ 92     
มีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนแม่แจ่ม ตระหนกัถึงความส าคัญ
ของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจ าวัน 
และการประกอบอาชีพ  
3. ครูโรงเรียนแม่แจ่มมีแผนการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการการจัดการเรียน
การสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ผู้เรียน 
4. โรงเรียนแม่แจ่มมีแหล่งเรียนรู้ที่
สอดคล้องตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมใหก้ารบริการ
แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งชุมชน 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

ของตนเองให้มีความสุขตามอัตภาพ ผ่านการบริหารจัดการและ    
การจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
     ดังนั้นโรงเรียนแม่แจ่มจึงได้น้อมน ากระแสพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กอปรกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ที่กล่าวว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเน้นทั้ งความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ     
การบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับในเรื่องทักษะ 
และการประกอบอาชีพรวมทั้งการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
      เพื่อเป็นการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวน   
การเรียนการสอน  ดังนั้นโรงเรียนแม่แจ่ม จึงมีความประสงค์ที่     
จะด าเนิ นโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงใน
สถานศึกษา เพื่อปลูกฝังกระบวนทัศน์ในการด ารงชีวิตให้อยู่       
บนพื้นฐานของความพอเพียง และเพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการ
ด าเนินชีวิตของนักเรียน ครอบครัว และชุมชนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร      พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
ชื่อโครงการ   1.21 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเริ่มงาน
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ พ.ศ.2523 และ     
ได้ทรงงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี มีเด็กและ
เยาวชนจ านวนมากจบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัว และท าประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติ    
เมื่องานพัฒนาได้ขยายกว้างขึ้น อีกทั้งมีผู้มาสนับสนุนมากขึ้น 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจึงโปรดเกล้าฯ 
ให้จัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับแรกขึ้น
ตั้งแต่ พ.ศ.2535 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการท างานพัฒนา 
จนถึงปัจจุบันได้ด าเนินการมาจนถึงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน    
ในถิ่นทุรกันดารฯฉบับที่ 5  
     แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 จัดท า
ขึ้นเป็นแผนระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560–2569) เพื่อเชื่อมต่องานพัฒนา
ในช่วงที่ผ่านมาเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว          
ในปัจจุบัน ทั้งการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 การเข้า
เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และ
สังคมดิจิทัล  โดยก าหนดเป็น 3 วัตถุประสงค์ 8 เป้าหมายหลัก 18 
เป้าหมายย่อยของการพัฒนา 
     ดังนั้นทางโรงเรียนแม่แจ่ม จึงจัดท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษาและพัฒนา เท่าเทียมผู้อื่น    
เป็นคนมีสุขภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
สามารถพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติได้  อันเป็นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. เพื่ อให้นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มมี คุณภาพชีวิตที่ ดี       
โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลในด้านพุทธิศึกษา  
จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการ
เรี ย น รู้ จ าก ก ารป ฏิ บั ติ  มี ค ว าม รั ก และห วงแ ห น
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. เตรียมการน าเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี 
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานผล
การด าเนินกิจกรรม กพด. 
     - รายงานภาวะโภชนาการของนักเรียน
(103 ม) 
     - รายงานสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
(104) 
     - รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก
นักเรียน(301) 
     - รายงานพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม(302) 
     - รายงานทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ(303) 
     - รายงานผลผลิตทางการเกษตร(401) 

 

 
2,500 

1. นักเรียนร้อยละ 84 มีภาวะโภชนาการ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. นักเรียนร้อยละ 84 มีสมรรถภาพ    
ทางกายตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. นักเรียนร้อยละ 84 มีผลการเรียนผ่าน
เกณฑ์ตามมาตรฐานในรายวิชาภาษาไทย,
วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ 
4. นักเรียนร้อยละ 84 มีจริยธรรมตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป 
5. นักเรียนร้อยละ 84 มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
6. โรงเรียนแม่แจ่มมีผลผลิตทางการเกษตร
ที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนให้นักเรียนได้บริโภค 

 

 

 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร        พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ชื่อโครงการ   1.22 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน   
 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช       
“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น
ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิด
ความปีติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการ
สอน การอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิด
ผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะเป็น
ผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช     
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ      
จัด  ตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นสื่อในการสร้าง
จิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับ
พืชพรรณไม้  เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้      
เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป 
     สวนพฤกษศาสตร์ คือแหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ที่มี
ชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม  มีห้องสมุด 
สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพอาจเป็นตัวอย่าง
แห้ง ตัวอย่างดอง และเก็บรักษาโดยวิธีอื่น ๆ พันธุ์พืชที่ท าการ
รวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
พันธุ์ไม้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซ่ึงสามารถ
ด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ ในพื้นที่ของโรงเรียนโดยมีองค์ประกอบ
ดังกล่าวเป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอน
วิชาต่าง ๆ  
     สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงเป็นการด าเนินงานที่อิงรูปแบบ
ของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการรวบรวมพันธุ์ ไม้ที่มีชีวิต           
มีแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บ
ตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งพันธุ์ไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามา
ปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบันทึก
รายงานและข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุม
ส าหรับศึกษาค้นคว้า และมีการน าไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียน
การสอนในวิชาต่างๆ เป็นการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพ
ท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ และเป็นไปตามความสนใจและความพร้อม

1. เพื่อจัดท าป้ายพันธุ์ไม้ในโรงเรียนให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
2. เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่สู่ภายนอก 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

 
37,557 

1. จัดท าป้ายพันธุ์ไม้ในโรงเรียนได้ 
ร้อยละ 92 
2. นักเรียนร้อยละ 92 จัดท าสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและเผยแพร่         
สู่ภายนอก   
3. รายงานผลการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษาละ 
 1 คร้ัง 
4. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้มีป้าย
พันธุ์ไม้ที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
5. โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. โรงเรียนเป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณ และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น                             
7. ผู้เรียนมีจิตใจอ่อนโยน เห็นคุณและรูค่้า 
ท าให้เกิดความรักในพืชพรรณไม้ ไม่คิด
ท าลาย และมีแนวคิดที่จะอนุรกัษ์สืบไป 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

ของโรงเรียน ด าเนินการโดยความสมัครใจ ไม่ให้เกิดความเครียด 
     งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ งานการเรียนรู้พืชพรรณและ
สรรพสิ่งโดยรอบ ตามแนวปรัชญาการสร้างนักอนุรักษ์เรียนรู้ตาม
แนวทางเกิดบรรยากาศจากผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร        พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
ชื่อโครงการ   1.23 โครงการเด็กแม่แจ่มรักไทย เพราะไทยรักษ์ป่า 
 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ในปัจจุบันทรัพยากรทางธรรมชาติของไทยถูกท าลายลง      
อย่ างมาก ส่ งผลให้ เกิ ดปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติ ขึ้ น              
หลายเหตุการณ์ เช่น ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะโลกร้อน ฯลฯ 
และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงสาเหตุที่ส าคัญที่สุดก็มา
จากการกระท าของมนุษย์เองทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ อีกทั้งจ านวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น
เรื่อย  ๆยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ขาดความ
ระมัดระวังและขาดความเข้าใจ ท าให้ปริมาณทรัพยากรป่าไม้      
และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆนั้น ยิ่งน้อยลงไปทุกที  
     ทางชมรมเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่ าโรงเรียนแม่แจ่ ม          
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
จึงได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่าเพื่อร่วมกันอนุรักษ์
พื้นที่ป่าในโรงเรียน พื้นที่ป่าในชุมชน และพื้นที่ป่าต้นน้ าในอ าเภอ
แม่แจ่ม  
     ดังนั้นชมรมเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่าโรงเรียนแม่แจ่ม       
จึง ได้คิดโครงการและกิจกรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในชมรมและเยาวชนที่สนใจ ที่จะเป็น
อนาคตของชาติอันจะเป็นพลังส าคัญส่วนหนึ่งในการเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลง ให้มีความรู้และเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติให้กับโรงเรียน ชุมชนและสังคมประเทศชาติต่อไป 

1. เพื่อส ารวจและจัดท าป้ายความรู้ในพื้นที่ป่าและสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนแม่แจ่ม 
2. เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติให้กับสมาชิกชมรมเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า
โรงเรียนแม่แจ่ม 
3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ 
เยาวชน ชุมชนและสังคม ในเขตพื้นที่อ าเภอแม่แจ่ม 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมการส ารวจและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ใน
โรงเรียน 
2.  ค่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่าโรงเรียนแม่แจ่ม 
รักษ์ป่าต้นน้ า 
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ ์

 
0 

1.  ส ารวจต้นไม้และจัดท าป้ายความรู้ 
จ านวน 200 ต้น 
2. สมาชิกชมรมเครือข่ายเยาวชนไทยรกัษ์
ป่าโรงเรียนแม่แจ่มและนักเรียนที่สนใจ 
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 92 
3. ชมรมเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ปา่
โรงเรียนแม่แจ่ม ให้ความรู้กับหมูบ่้านใน
เขตพื้นที่อ าเภอแม่แจ่ม จ านวน 10 
หมู่บ้าน 
4.  สมาชิกชมรมเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์
ป่าโรงเรียนแม่แจ่มและนักเรียนที่สนใจ มี
ระดับความ 
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 92 
5. สมาชิกชมรมเครือข่ายเยาวชนไทยรกัษ์
ป่าโรงเรียนแม่แจ่มและนักเรียนที่สนใจ มี
จิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับการอนุรกัษ์ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ 
6. เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่
อ าเภอแมแ่จ่ม มีความรู้ความเขา้ใจในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร     พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
ชื่อโครงการ   4.3 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
 



 
  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     เนื่ องด้ วยกรมส่ งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าโครงการโรงเรียน   
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาที่ด าเนิน
กิจกรรม ลด คัดแยก และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์และน าไป
จ าหน่าย การรวบรวมขยะเพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝัง
จิตส านึก การลดคัดแยกขยะ และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่   
ในสถานศึกษาตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง  ๆและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะ
นิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอด
ขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล ดังนั้น
โรงเรียนแม่แจ่มจึงจัดท าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและลด
ปริมาณขยะภายในโรงเรียนตลอดจนการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ความ
เข้าใจให้กับนักเรียนและบุคลากรถึงแนวทางในการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างถูกวิธี  
2. เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกวิธีมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้นักเรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากร 
ผู้เรียน 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการคัดแยก
ขยะ 

 
11,110 

1. โรงเรียนแม่แจ่มมีปริมาณขยะลดลง
อย่างน้อยร้อยละ 92 
2. นักเรียนของโรงเรียนแม่แจ่ม มีสว่นรว่ม
ในกิจกรรมอยา่งน้อยร้อยละ 92 
3. โรงเรียนแม่แจ่มมีการบริหารจัดการขยะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ปริมาณ
ขยะลดลง 
4. นักเรียนของโรงเรียนแม่แจ่มมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองการบริหารจัดการขยะ
และการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

89,790
งานสง่เสริมคุณธรรมฯ
(ครูนุชนาฎ)

1.1.1 โรงเรียนวถิีพทุธ 31,030 ครูนุชนาฎ
1.1.2 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 6,793 ครูนุชนาฎ
1.1.3 ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นม.1และม.4 ปกีารศึกษา 2562 7,332 ครูชลกานต์
1.1.4 ปจัฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 20,700 ครูชลกานต์
1.1.5 แนะแนว 7,977 ครูกรกช
1.1.6 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC 15,958 ครูกรกช

0
งานวัดผลประเมินผลและ
 GPA(ครูนฤพงษ์)

1.2.1 ยกระดับผลสัมฤทธิก์ารทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 และ 2 0 ครูสุทนิ

1.2.2 ยกระดับผลสัมฤทธิก์ารทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และ 6 0 ครูสุทนิ

1.2.3 โรงเรียนปลอด 0, ร, มผ 0 ครูนฤพงษ์

1.2.4 ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 0 ครูณัฏฐวรรธน์

1.2.5 ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 0 ครูนุชนาฎ

1.2.6 ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 0 ครูฉววีรรณ

1.2.7 ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 ครูเวทพสิิฐ

1.2.8 ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 0 ครูบษุราพร

1.2.9 ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 0 ครูชานันท์

1.2.10 ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 0 ครูจิตตกาญจน์

1.2.11 ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 0 ครูวรรณนภสั

358,971 งานจัดการเรียนการสอน
(ครูเบญจวรรณ)

1.3.1 แข่งทกัษะวชิาการ (วชิาการ) 200,000 ครูเบญจวรรณ
1.3.2 แข่งทกัษะวชิาการ (ภาษาไทย) 1,060 ครูชนิศา
1.3.3 แข่งทกัษะวชิาการ (คณิตศาสตร์) 11,900 ครูฉววีรรณ
1.3.4 แข่งทกัษะวชิาการ (วทิยาศาสตร์) 48,065 ครูปวณีา
1.3.5 แข่งทกัษะวชิาการ (สังคมฯ) 30,000 ครูกรวรรณ
1.3.6 แข่งทกัษะวชิาการ (สุขศึกษาฯ) 0 ครูอรทยั
1.3.7 แข่งทกัษะวชิาการ (ศิลปะ) 38,946 ครูจิตตกาญจน์
1.3.8 แข่งทกัษะวชิาการ (การงานฯ) 22,000 ครูวรรณนภสั
1.3.9 แข่งทกัษะวชิาการ (ต่างประเทศ) 2,000 ครูณัฐฑนันท์
1.3.10 แข่งทกัษะวชิาการ (หอ้งสมุด) 5,000 ครูอรพนิท์

1.2 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

1.3 โครงการส่งเสรมิความเปน็เลิศทางวิชาการ

ส่วนที ่4
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน งบประมาณตามกลยทุธ์ ประจ าปกีารศึกษา 2562

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม

1.1 โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์



50,000
งานแผนงานวิชาการ   
(ครูเบญจวรรณ)

1.4.1 เปดิบา้นอินทนิล ถิ่นม่วงขาว (วชิาการ) 50,000 ครูเบญจวรรณ
1.4.2 เปดิบา้นอินทนิล ถิ่นม่วงขาว (ภาษาไทย) 0 ครูธนิสสรา
1.4.3 เปดิบา้นอินทนิล ถิ่นม่วงขาว (คณิตศาสตร์) 0 ครูสุทนิ
1.4.4 เปดิบา้นอินทนิล ถิ่นม่วงขาว (วทิยาศาสตร์) 0 ครูปวณีา
1.4.5 เปดิบา้นอินทนิล ถิ่นม่วงขาว (สังคมฯ) 0 ครูสายพนิ
1.4.6 เปดิบา้นอินทนิล ถิ่นม่วงขาว (สุขศึกษาฯ) 0 ครูอรทยั
1.4.7 เปดิบา้นอินทนิล ถิ่นม่วงขาว (ศิลปะ) 0 ครูวรกานต์
1.4.8 เปดิบา้นอินทนิล ถิ่นม่วงขาว (การงานฯ) 0 ครูกิตติชัย
1.4.9 เปดิบา้นอินทนิล ถิ่นม่วงขาว (ต่างประเทศ) 0 ครูปณุยาพร
1.4.10 เปดิบา้นอินทนิล ถิ่นม่วง-ขาว (หอ้งสมุด) 0 ครูอรพนิท์

3,458,788 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
(ครอูรพินท์)

1.5.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2,637,050 ครูปาลิดา
1.5.2 ลูกเสือ-เนตรนารี 109,200 ครูดาวเรือง
1.5.3 ชุมนุม 30,000 ครูเกียรติบดินทร์
1.5.4 บริการสารสนเทศ และไอซีที 61,595 ครูนิรุติ
1.5.5 เรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้นม.1 99,140 ครูเกียรติบดินทร์
1.5.6 เรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้นม.2 72,715 ครูอรทยั
1.5.7 เรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้นม.3 91,150 ครูชม
1.5.8 เรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้นม.4 135,520 ครูนุชนาฎ
1.5.9 เรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้นม.5 93,568 ครูบญุชัย
1.5.10 เรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้นม.6 128,850 ครูชนิศา

0
งานเรยีนรว่ม       
(ครพูนิดา)

1.6.1 คัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้มจะเปน็ผู้พกิารทางการศึกษา 0 ครูอารีลักษณ์

1.6.2 ตรวจวดั IQ 0 ครูอาบทพิย์

1.6.3 สอนเสริม 0 ครูพนิดา

19,882 หวัหน้ากลุ่มสาระฯ 
(ครณูชิากร)

1.7.1 วนัส าคัญภาษาไทย 11,801 ครูอาบทพิย์
1.7.2 พฒันาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 7,067 ครูนุชนาฎ
1.7.3 พฒันาทกัษะทางภาษาไทย 1,014 ครูอารีลักษณ์

1.6 โครงการเรยีนรว่ม

1.7 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

1.5 โครงการเรยีนฟร ี15 ป ีอย่างมีคุณภาพ  

1.4 โครงการเปดิบา้นอินทนิล ถ่ินม่วง - ขาว  



33,228 หวัหน้ากลุ่มสาระฯ  
(ครพูฤกษาชาติ)

1.8.1 ศึกษาดูงานคณิตศาสตร์ 15,000 ครูเกียรติบดินทร์
1.8.2 คลินิกคณิตศาสตร์ 3,696 ครูฉววีรรณ
1.8.3 พฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 9,532 ครูจุรีมาศ
1.8.4 สืบสานลายศิลป ์GSP สู่ผ้าซ่ินตีนจก 5,000 ครูพฤกษาชาติ

167,218 หวัหน้ากลุ่มสาระฯ  
(ครปูวีณา)

1.9.1
พฒันาการจัดการเรียนการสอนและจัดท าแผนการเรียนรู้บรูณาการวทิยาศาสตร์

45,015 ครูจุไรรัตน์

1.9.2
ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพ PLC และวจิัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0 ครูธนภรณ์

1.9.3 เสริมสร้างและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 11,990 ครูปวณีา
1.9.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา 35,715 ครูนฤพงษ์
1.9.5 พฒันาการจัดการเรียนการสอนเคอมพวิเตอร์ 44,678 ครูนิรุติ
1.9.6 ส่งเสริมความเปน็เลิศด้านเทคโนโลยี 29,820 ครูนิรุติ

40,000 หวัหน้ากลุ่มสาระฯ  
(ครกูรวรรณ)

1.10.1 พฒันาการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน 20,000 ครูสามารถ
1.10.2 วจิัยในชั้นเรียนและ PLC 0 ครูสุวมิล
1.10.3 เปดิประตูเมืองแจ๋มสู่อาเซียน 15,000 ครูชญานินทร์
1.10.4 พฒันาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษากลุ่มสาระสังคมฯ(ส่ือฯ/ผลิตหนังสือ) 5,000 ครูนิธพิงค์

68,391 หวัหน้ากลุ่มสาระฯ  
(ครชูานันท์)

1.11.1 การแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน 27,350 ครูบญุชัย
1.11.2 พฒันาศักยภาพกีฬาภายนอกสู่ความเปน็เลิศ 14,840 ครูชานันท์
1.11.3 การปรับปรุงและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 5,450 ครูชานันท์
1.11.4 การจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 20,751 ครูบญุชัย

128,742 หวัหน้ากลุ่มสาระฯ  
(ครจูิตตกาญจน์)

1.12.1 พฒันาศักยภาพทางด้านทกัษะทศันศิลป์ 16,757 ครูสิทธชิัย
1.12.2 พฒันาศักยภาพส่ือการเรียนการสอนดนตรี 66,707 ครูทศพล
1.12.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะทางด้านนาฏศิลป์ 45,278 ครูจิตตกาญจน์

1.10 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา           
         และวัฒนธรรม

1.12 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

1.9 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

1.8 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน กลุ่มสาระฯ คณติศาสตร์

1.11 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา



104,466 หวัหน้ากลุ่มสาระฯ  
(ครวูรรณภสั)

1.13.1 การพฒันาการจัดการเรียนการสอน (คหกรรม) 21,471 ครูวรรณนภสั
1.13.2 การพฒันาการจัดการเรียนการสอน (เกษตรกรรม) 9,995 ครูกิตติชัย
1.13.3 การพฒันาการจัดการเรียนการสอน (ธรุกิจ) 6,000 ครูรุ่งรัตน์
1.13.4 การพฒันาการจัดการเรียนการสอน (อุตสาหกรรม) 30,000 ครูศิลปชัย

1.13.5 กิจกรรมพฒันาทกัษะอาชีพของผู้เรียน 37,000 ครูกิตติชัย

131,892 หวัหน้ากลุ่มสาระฯ  
(ครบูญุสอน)

1.14.1 พฒันาส่ือนวตักรรม และ PLC 3,000 ครูวภิาพร
1.14.2 เปดิโลกทศัน์เด็กศิลปอ์ังกฤษ 4,000 ครูบญุสอน
1.14.3 คลีนิกภาษาอังกฤษ 995 ครูมลิวรรณ
1.14.4 ซ่อมเสริมทกัษะภาษาจีน 997 ครูปาลิดา
1.14.5 A WORD A WEEK 3,000 ครูเฉลิมขวญั
1.14.6 ค่ายภาษาจีน 9,000 ครูสุภาณี
1.14.7 English Camp for IEP 20,000 ครูบญุสอน
1.14.8 วนัคริสต์มาส 10,000 ครูกรรณิกา
1.14.9 วนัตรุษจีน 10,000 ครูวภิาพร
1.14.10 Pre-HSK-Test 900 ครูปณุยาพร
1.14.11 พฒันาทกัษะความรู้ด้านการโรงแรม 10,000 ครูศรีฟา้
1.14.12 กิจกรรมทศันศึกษา ม. 3 (IEP) 60,000 ครูบญุสอน

56,000* งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
(ครสูายพิน)

1.15.1 ผลิตส่ือและนวตักรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6,000* ครูณิชากร
1.15.2 พฒันาส่ือและนวตักรรมกลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ 30,000* ครูกัญญาพกัต์
1.15.3 ผลิตส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 20,000* ครูวรรณนภสั

115,604 งานป้องกันแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด (ครูรุ่งรัตน์)

2.3.1 ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง 6,000 ครูสุวมิล
2.3.2 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 109,604 ครูสุวมิล

7,655 งาน TO BE NUMBER 
ONE (ครูกรรณิกา)

2.5.1 การประกวดร้องเพลงเพื่อต่อต้านยาเสพติด 3,855 ครูกรรณิกา
2.5.2 การแข่งขันฟตุบอลต้านยาเสพติด 3,800 ครูกรรณิกา

1.14 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

1.13 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

2.3  โครงการโรงเรยีนสีขาว 

1.15  โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมประกอบการเรยีนการสอน

2.5  โครงการ TO BE NUMBER ONE เปน็หน่ึงโดยไม่พ่ึงยาเสพติด



20,000 งานส่งเสรมิสุขภาพ
อนามัย(ครอูารลีักษณ์)

4.1.1 พฒันาการใหบ้ริการหอ้งพยาบาล 10,738 ครูอารีลักษณ์

4.1.2 เฝ้าระวงัการเจริญเติบโต 1,665 ครูอารีลักษณ์
4.1.3 รร.ส่งเสริมระดับเพชร 7,597 ครูอารีลักษณ์

งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

15,000 งานวิจัยเพ่ือพัฒนา ฯ
(ครศูรฟ้ีา)

1.16.1 พฒันาบคุลากรด้านการวดัผลและประเมินผล 0 ครูนฤพงษ์
1.16.2 ศึกษาดูงานวชิาการ 15,000 ครูเบญจวรรณ
1.16.3 วจิัยเพื่อพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 0 ครูศรีฟา้

182,996 งานพัฒนาบคุลากร 
(ครมูลิวรรณ)

2.1.1 ศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานบคุคล 3,000 ครูมลิวรรณ 
2.1.2 อบรมพฒันาบคุลากร 29,996 ครูมลิวรรณ 
2.1.3 บ ารุงและสร้างขวญัก าลังใจ 150,000 ครูมลิวรรณ 

71,900 งานประกันคุณภาพฯ 
(ครเูวทพิสิฐ)

3.1.1 ประชุมเชิงปฏบิติัการ การจัดท าแผนปฏบิติัการ ประจ าปกีารศึกษา 2563 10,200 ครูกันทรากร 
3.1.2 วเิคราะหส์ถานภาพของโรงเรียนแม่แจ่ม 23,000 ครูกันทรากร 
3.1.3 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 5,000 ครูจุรีมาศ
3.1.4 การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวลัคุณภาพแหง่ สพฐ. (OBECQA) 33,700 ครูเวทพสิิฐ

15,500 งานส านักงาน ฯ      
(ครเูกศินี)

125,955 หวัหน้ากลุ่มบรหิาร
ทั่วไป (ครนิูวัฒน์)

4.2.1 พฒันาระบบเคร่ืองปรับอากาศ 25,000 ครูลิขิตศิลป์
4.2.2 พฒันาส่ิงแวดล้อม 30,000 ครูนิวฒัน์
4.2.3 ปรับปรุงหอประชุมหงษบ์ี้ 28,955 ครุศิลปชัย
4.2.4 พฒันาหอ้งปฏบิติัการ ศิลปะ-นาฏศิลป์ 40,000 ครุอนุชา
4.2.5 หนึ่งกลุ่มสาระหนึ่งช่าง 2,000 ครูอนุชา

รวม 4,794,627

411,351

3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับสถานศึกษา  

3.2 โครงการศึกษาดูงาน (กลุ่มบรหิารงบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม

1.16 โครงการพัฒนาบคุลากรด้านวิชาการ  

รวม

4.1 โครงการส่งเสรมิคุณภาพอนามัยนักเรยีน

4.2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA

2.1 โครงการพัฒนาบคุลากร



งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
1.1 งานพฒันาระบบวชิาการ 20,000 ครูเบญจวรรณ
1.2 งานพฒันาระบบงานหลักสูตรและนิเทศ 7,000 ครูชัยบดี
1.3 งานทะเบยีนและรับนักเรียน 17,000 ครูสามารถ
1.4 งานพฒันางานวดัผลและประเมินผล 17,000 ครูนฤพงษ์
2.1 พฒันาส านักงานกลุ่มบริหารงานบคุคล 20,000 ครูสิราภรณ์
2.2 จัดท าข้อมูลบคุลากร 6,132 ครูมลิวรรณ
2.3 จัดจ้างบคุลากร 2,724,000 ครูมลิวรรณ
2.4 จัดประชุมเพื่อพฒันาองค์กร 0 ครูมลิวรรณ
3.1 พฒันาระบบงานแผนงาน 6,331 ครูวภิาพร 
3.2 การจัดการและพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ 25,720 ครูนิรุติ
3.3 พฒันาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2,479 ครูจุรีมาศ
3.4 พฒันาระบบงานการเงินและบญัชี 40,683 ครูดาวเรือง 
3.5 พฒันางานพสัดุ 18,194 ครูธนภรณ์ 
3.6 พฒันาระบบงานสารบรรณ 14,919 ครูโสภดิา
4.1 งานประชาสัมพนัธ์ 15,998 ครูธนิสสรา
4.2 งานยานพาหนะ 10,000 ครูสมพงษ์
4.3 งานส้วมสุขสันต์ 30,005 ครูวรรณภสั
4.4 งานโภชนาการ 15,000 ครูวรรณภสั
4.5 งานระบบไฟฟา้ 19,995 ครูศิลปชัย
4.6 งานระบบประปา 5,000 ครูอนุวตัร
4.7 งานบ ารุงอาคารสถานที่ 20,000 ครูณัฐ์ธชนพงศ์ 
4.8 งานใหบ้ริการอาคารสถานที่ 0 ครูนิธพิงษ์
4.9 งานหอพกั 10,000 ครูอาบทพิย์
4.10 งานโสตทศันูปกรณ์ 25,000 ครูลิขิตศิลป์
5.1 ส่งเสริมด้านสาธารณูปโภค 750,000 ครูกัญญาพกัตร์
5.2 พฒันางานส านักงาน 600,000 ครูพฤกษาชาติ 
5.3 อบรมและประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานของบคุลากร 300,000 ครูมลิวรรณ

รวม 4,720,456

งาน



งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

105,000 งานส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ (ครูกรวรรณ)

1.17.1 พฒันาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 5,000 ครูกรวรรณ
1.17.2 พฒันาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายใน (หอ้งสมุด) 100,000 ครูอรพนิท์

9,995
งานฝึกทักษะอาชีพและ
สหกรณ์ (ครูอัมภวัลย์)

1.18.1 สืบสานงานศิลป ์ผ้าถิ่นเมืองแจ๋ม 4,995 ครูพชัชา
1.18.2 เสริมสร้างทกัษะอาชีพด้วยงานสหกรณ์ 0 ครูอัมภวลัย์
1.18.3 ทษันศึกษาดูงานสหกรณ์นักเรียน 0 ครูอัมภวลัย์
1.18.4 อิ่มบญุ อิ่มใจไปกับสหกรณ์ 0 ครูอัมภวลัย์
1.18.5 ตลาดนัดภมูิแจ่ม 0 ครูอัมภวลัย์
1.18.6 สหกรณ์น้อยร้อยเร่ืองราว 0 ครูอัมภวลัย์
1.18.7 บรูณาการสาระทอ้งถิ่นสู่มาตรฐานสากล 5,000 ครูชัยบดี

55,000 งานชุมชนสัมพันธ์
(ครจูิตตกาญจน์)

2.2.1 ขบวนกิจกรรมและวนัส าคัญร่วมกับชุมชน 45,000 ครูทศพล 
2.2.2 ท าบญุงานมงคลและอวมงคล 10,000 ครูจิตตกาญจน์ 

งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

69,550 งานวินัยฯ              
 (ครปูระดิษฐ์)

2.4.1 คนดีศรีแม่แจ่ม 2,000 ครูประดิษฐ์ 
2.4.2 คนดีศรีเชียงใหม่ 2,000 ครูเวทพสิิฐ
2.4.3 เสริมสร้างระเบยีบวนิัย 24,700 ครูยประดิษฐ์  
2.4.4 มารยาทงามตามวฒันธรรมไทย 4,350 ครูสุวมิล 
2.4.5 ส่งเสริมการปฏบิติังานสภานักเรียน 30,000 ครูชลกานต์  

2.4.6 ส่งเสริมวนิัยจราจร 6,500 ครบญุชัย
รวม 69,550

1.18 โครงการสืบสานภมูิปญัญาพัฒนาสู่ทกัษะอาชีพ

รวม

กลยุทธ์ที ่3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

169,995

2.4 โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตย วินัยดี มารยาทงาม

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเดน่

โครงการ/กิจกรรม

2.2  โครงการชุมชนสัมพันธ์สรา้งสรรค์ความเข้าใจ

1.17 โครงการส่งเสรมิการพัฒนาการใช้แหล่งเรยีนรูท้ั้งภายใน และภายนอก 



งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

10,000 โครงการพิเศษ       
(ครดูาวเรอืง)

2,500 โครงการพิเศษ       
(ครบูษุราพร )

2,500 โครงการพิเศษ       
(ครบูษุราพร)

37,557 งานโครงการพิเศษ 
(ครปูวีณา)

0 งานโครงการพิเศษ 
(ครนูฤพงษ์)

11,110 งานบรหิารทั่วไป      
(ครสูิทธิชัย)

4.3.1 พฒันาระบบแยกขยะ 11,110 ครูสิทธชิัย
รวม 63,667

4.3 โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ (Zero Waste School)

1.23 โครงการเด็กแม่แจ่มรกัไทย เพราะไทยรกัษ์ปา่

โครงการ/กิจกรรม

1.19 โครงการธนาคารโรงเรยีน

1.20 โครงการส่งเสรมิหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน

1.21 โครงการกองทนุพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทรุกันดาร (กพด.)                        
        ในสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

1.22 โครงการสวนพฤกษศาสตรใ์นโรงเรยีน



45800

42990
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10,229,646



108,326

125,998



งบประมาณ
ทัง้หมด

เงินอุดหนุน
รายหัว

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

เงินเรียนฟรี 
15 ปี

เงินบ ารุง
การศึกษา

เงินอื่น ๆ ระบุ

4,794,627    1,142,214  898,363     2,637,050  -           117,000     
 1. เงิน สอร. 37,000      
 2. เงิน IEP 80,000

411,351      261,351     -           -           -           150,000     

 1.เงินรายได้สถานศึกษา 
100,000                     
 2.เงินสวัสดิการครู 50,000

4,720,456    1,996,456  -           -           2,724,000  -                                   -   

169,995      150,000     9,995        -           -           10,000       1.เงินสวัสดิการครู 10,000

69,550        69,550      -           -           -           -                                   -   

63,667        -           42,557      -           -           21,110      

 1.เงินในโครงการธนาคาร
โรงเรียน 10,000           
  2. เงินในโครงการZero 
waste school 11,110

10,229,646  3,619,571  950,915     2,637,050  2,724,000  298,110     -                           

สรุปการประมาณการใชง้บประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม/งาน ประจ าปกีารศึกษา 2562

รวม

กลยุทธท์ี ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

กลยุทธท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA

กลยุทธท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
(งาน)

กลยุทธท์ี ่3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

กลยุทธท์ี ่4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

กลยุทธท์ี ่5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชา   
 สู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

กลยุทธ์



อุดหนนุ 10% ใช้ในแผน
4,033,000   403,300       3,629,700    เหลือ 10,129            

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

1,010,700   950,915       เหลือ 59,785            

เงินบ ารุง
การศึกษา คา่จา้ง

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

คา่ประกัน

110,000      เหลอื 766,000          

10,229,646    


