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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 ประวัติความเป็นมา 

โรงเรียนแมํแจํมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ ได๎รับอนุมัติให๎เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น เมื่อวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2518 และ
เปิดทําการเรียนการสอนเมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2518 โดยอาศัยเรียนท่ีโรงเรียนบ๎านเนินวิทยามี นายบุญมี  
บุญญาทวี เป็นครูใหญํ และได๎ย๎ายมายังสถานท่ีต้ังป๓จจุบัน ซึ่งอยูํติดกับโรงเรียนบ๎านเนินวิทยา มีเนื้อท่ี 53 ไรํ 
3 งาน 39 ตารางวา ในปี พ.ศ.2519 

ปีการศึกษา 2521 มีการเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาจาก 7-3-2 เป็น 6-3-3 จึงเริ่มรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข๎าศึกษาตํอในระดับช้ันมัธยมปีท่ี 1 (ม.1) เป็นปีแรก พร๎อมกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 7 เข๎าศึกษาตํอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (มศ.1) เป็นรุํนสุดท๎าย   

ปีการศึกษา 2527  เข๎าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท รุํนท่ี 2 (มพช.2 รุํน 2)   
ปีการศึกษา 2534  ได๎รับอนุมัติให๎เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 2546  ได๎เข๎าโครงการ หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝ๓น และเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม  

2546 ได๎มีการปรับโครงสร๎างกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 โรงเรียนได๎ถูกโอนไปสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหมํ    
เขต 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได๎รับการประเมินเป็นโรงเรียนต๎นแบบ หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝ๓น 
เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2549 

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได๎ผํานการรับรองการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน รอบท่ี 2 จาก สมศ.  
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได๎รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดํน จากศูนย๑อํานวยการพลังแผํนดิน

เอาชนะยาเสพติด 
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได๎รับรางวัลดีเดํน ด๎านการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จากสํานัก

ผ๎ูตรวจการแผํนดิน   
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้รับ รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เหรียญเงิน ระดับประเทศ  

เรื่อง “ศูนย์การเรียนรู้ 4 ชนเผ่า” จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม จาก ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนรวมท้ังส้ิน 1,401 คน ข๎าราชการและ
ครูอัตราจ๎างท้ังส้ิน 80 คน ลูกจ๎างท้ังหมด 12 คน โดยมีนายธวัช นะติกา เป็นผ๎ูอํานวยการโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได๎รับโลํเกียรติยศพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        
สยามบรมราชกุมารี โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง”    
ปีการศึกษา 2557 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กลํุมกัลยาณมิตร
เพื่อการเสริมสร๎างเครือขํายวิถีพุทธและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีนักเรียนรวมท้ังส้ิน  
1,399 คน ข๎าราชการและครูอัตราจ๎างทั้งสิ้น 84 คน ลูกจ๎างทั้งหมด 13 คน โดยมีนายธวัช นะติกา          
เป็นผ๎ูอํานวยการโรงเรียน 
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 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได๎รับรางวัลโรงเรียนต๎นแบบปลอดบุหรี่ 1 อําเภอ 1 โรงเรียน จังหวัด
เชียงใหมํ  มีนักเรียนรวมท้ังส้ิน 1,338 คน ข๎าราชการและครูอัตราจ๎างท้ังส้ิน 81 คน ลูกจ๎างท้ังหมด 12 คน โดยมี
นายธวัช นะติกา เป็นผ๎ูอํานวยการโรงเรียน 

 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได๎รับรางวัลโรงเรียนต๎นแบบจัดการป๓ญหาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล๑บุหรี่  
และอุบัติเหตุ ระดับอําเภอ ตามโครงการ 1 อําเภอ 1 ตําบลต๎นแบบ รางวัลโรงเรียนดีเดํนอันดับ 2 จังหวัด
เชียงใหมํ ในการป้องกัน แก๎ไขป๓ญหาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล๑ บุหรี่ และอุบัติเหตุ มีนักเรียนรวมท้ังส้ิน 1,292 คน
ข๎าราชการและครูอัตราจ๎างท้ังส้ิน 80 คน ลูกจ๎างท้ังหมด 11 คน โดยมีนายธวัช นะติกา เป็นผ๎ูอํานวยการ
โรงเรียนและเกษียณอายุราชการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 จากนั้นนายวสันต๑ พิทาคํา รองผ๎ูอํานวยการ
รักษาราชการแทนผ๎ูอํานวยการโรงเรียนแมํแจํม จนกระท่ังถึงวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2560 นายนิกร แก๎วคําดี 
ได๎มาปฏิบัติหน๎าท่ีเป็นผ๎ูอํานวยการโรงเรียนแมํแจํม 

 ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนได๎รับรางวัลโครงงานคุณธรรมพระเกียรติ ประกาศกิตติคุณ 
“ประโยชน๑สุขแหํงมหาชน” ระดับประเทศ โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย 
ทําดี ถวายในหลวง”  ปีท่ี 12 ปีการศึกษา  2560  โครงงานจิตอาสารักและหํวงใย ผ๎ูสูงวัยในชุมชนโรงเรียน      
แมํแจํม รางวัลโรงเรียนปลอดบุหรี่ต๎นแบบท่ีเป็นแหลํงศึกษาเรียนรู๎ของจังหวัด ปีการศึกษา 2560 จากมูลนิธิ
รณรงค๑เพื่อการไมํสูบบุหรี่ มีนักเรียนรวมท้ังส้ิน 1,265 คน โรงเรียนแมํแจํม มีครูทั้งส้ิน 77 คน โดยจําแนกเป็น
ฝ่ายบริหาร 2 คน ฝ่ายครูผ๎ูสอน 75 คน ประกอบด๎วยข๎าราชการครู 65 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตรา
จ๎าง 8 คน เจ๎าหน๎าท่ีปฏิบัติตําแหนํงธุรการ 1 คน ลูกจ๎างประจําปฏิบัติหน๎าท่ีชํางไม๎ระดับช้ัน 4 1 คน และ
ลูกจ๎างช่ัวคราวรายเดือนทําหน๎าท่ีดังนี้ เจ๎าหน๎าท่ี คนงาน แมํบ๎าน รวมทั้งหมดจํานวน  10 คน โดยมี         
นายนิกร แก๎วคําดี เป็นผ๎ูอํานวยการโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได๎รับรางวัลโรงเรียนปลอดบุหรี่ต๎นแบบท่ีเป็นแหลํงศึกษาเรียนรู๎ของ
จังหวัด จากมูลนิธิรณรงค๑เพื่อการไมํสูบบุหรี่ รางวัลโรงเรียนดีไมํมีอบายมุข ประจําปี 2561 เนื่องในวันครู
แหํงชาติ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รํวมกับวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราช-วิทยาลัย และสํานักงานเครือขํายองค๑กรงดเหล๎า (สคล.)  โรงเรียนแมํแจํมมีนักเรียนรวมท้ังส้ิน 
1,244 คน มีครูทั้งส้ิน 79 คน โดยจําแนกเป็นฝ่ายบริหาร 2 คน ฝ่ายครูผ๎ูสอน 77 คน ประกอบด๎วยข๎าราชการ
ครู 68 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ๎าง 7 คน เจ๎าหน๎าท่ีปฏิบัติตําแหนํงธุรการ 1 คน ลูกจ๎างประจํา
ปฏิบัติหน๎าท่ีชํางไม๎ ระดับช้ัน 4 จํานวน 1 คน และลูกจ๎างช่ัวคราวรายเดือนทําหน๎าท่ีดังนี้ เจ๎าหน๎าท่ี คนงาน 
แมํบ๎าน รวมท้ังหมดจํานวน 10 คน โดยมีนายนิกร แก๎วคําดี เป็นผ๎ูอํานวยการโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได๎รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประเมินการโรงเรียนจัดการ
เรียนรู๎การสหกรณ๑รางวัลพระราชทาน ประจําปี 2562 ระดับภาค โดยกรมสํงเสริมสหกรณ๑ รางวัลสถานศึกษา
ต๎นแบบ ดีเดํน ด๎านการสอนธรรมศึกษา ของอํา เภอแมํแจํม เนื่องในสัปดาห๑สํง เสริมการเผยแพรํ
พระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี 2562 โดยคณะสงฆ๑จังหวัดเชียงใหมํ 
และโลํประกาศเกียรติคุณ การเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎แบบวิชาชีพ         
จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โรงเรียนแมํแจํมมีนักเรียนรวมท้ังส้ิน 1,200 คน มีครู
ท้ังส้ิน 79 คน โดยจําแนกเป็นฝ่ายบริหาร 2 คน ฝ่ายครูผ๎ูสอน 77 คน ประกอบด๎วยข๎าราชการครู 67 คน 
พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ๎าง  9 คน เจ๎าหน๎าท่ีปฏิบัติตําแหนํงธุรการ 1 คน ลูกจ๎างประจําปฏิบัติหน๎าท่ี
ชํางไม๎ ระดับช้ัน 4 จํานวน 1 คน และลูกจ๎างช่ัวคราว รายเดือนทําหน๎าท่ีดังนี้ เจ๎าหน๎าท่ี คนงาน แมํบ๎าน      
รวมท้ังหมดจํานวน 10 คน โดยมีนายนิกร แก๎วคําดี เป็นผ๎ูอํานวยการโรงเรียน 
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ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนรวมท้ังส้ิน 1,296 คน โรงเรียนแมํแจํมมีครู ท้ัง ส้ิน 78 คน            
โดยจําแนกเป็นฝ่ายบริหาร 2 คน ฝ่ายครูผ๎ูสอน 76 คน ประกอบด๎วยข๎าราชการครู 65 คน พนักงานราชการ 
2 คน ครูอัตราจ๎าง  9 คน เจ๎าหน๎าท่ีปฏิบัติตําแหนํงธุรการ 1 คน ลูกจ๎างประจําปฏิบัติหน๎าท่ีชํางไม๎ ระดับช้ัน 
4 จํานวน 1 คน และลูกจ๎างช่ัวคราวรายเดือนทําหน๎าท่ี ดังนี้ เจ๎าหน๎าท่ี คนงาน แมํบ๎าน รวมท้ังหมดจํานวน 9 คน   
โดยมีนายนิกร แก๎วคําดี เป็นผ๎ูอํานวยการโรงเรียน 

 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 

 รูปภูเขาสูงเสียดฟ้าภายใต๎มีเส๎นคล่ืนล๎อมรอบด๎วยวงกลม  
ภูเขา หมายถึง ดอยอินทนนท๑  
เส๎นคล่ืน หมายถึง แมํน้ําแมํแจํมท่ีให๎ความชํุมช่ืน  
วงกลม หมายถึง ดวงอาทิตย๑ 
 

ปรัชญา  
มีวินัย ใฝ่ความรู๎ คํูคุณธรรม นําอาชีพ 

 
คติพจน์   

 วิริเยน ทกฺขมจฺเจติ (คนจะลํวงทุกข๑ได๎เพราะความเพียร)  
 

สีประจ าโรงเรียน    
มํวง – ขาว 
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2. ภาระงาน,ปริมาณงาน 
  โรงเรียนแมํแจํม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประเภทไป-กลับ เปิดทําการสอนท้ังระดับ

มัธยมศึกษาตอนต๎นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญศึกษา ให๎บริการนักเรียนในเขตอําเภอแมํแจํม           
โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ให๎บริการทางการศึกษาท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการจําเป็นของท๎องถิ่น และเป็นหนํวยนําสังคมของชุมชน 
สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงาน องค๑กรและบุคคลท้ังภาครัฐและเอกชน จัดการสถานศึกษาภายใต๎
กรอบนโยบายท่ีทุกคนมีสํวนรํวมในการกําหนด โดยเริ่มท่ีการกําหนดวิสัยทัศน๑ พันธกิจ เป้าหมาย แผนการ
ดําเนินงาน และการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ท่ีสามารถตรวจสอบและเปิดเผย   
ตํอสาธารณะชนได๎ 

โรงเรียนแมํแจํมแบํงโครงสร๎างการบริหารงานเป็น 4 กลํุม ได๎แกํ กลํุมบริหารวิชาการ กลํุมบริหาร 
งานบุคคล กลํุมบริหารงบประมาณ และกลํุมบริหารท่ัวไป ผ๎ูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ
การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA   

โรงเรียนแมํแจํม มีแผนการจัดช้ันเรียนเต็ม ม.1-ม.2-ม.3/ม.4-ม.5-ม.6 : 6-6-6/8-8-8 รวม       
42 ห๎องเรียน มีนักเรียนรวมทั้งส้ิน 1,296 คน โรงเรียนแมํแจํมมีครูท้ังส้ิน 78 คน โดยจําแนกเป็นฝ่ายบริหาร   
2 คน ฝ่ายครูผ๎ูสอน 76 คน ประกอบด๎วยข๎าราชการครู 65 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ๎าง 9 คน 
เจ๎าหน๎าท่ีปฏิบัติตําแหนํงธุรการ 1 คน ลูกจ๎างประจําปฏิบัติหน๎าท่ีชํางไม๎ ระดับช้ัน 4 จํานวน 1 คนและลูกจ๎าง
ช่ัวคราวรายเดือน ทําหน๎าท่ีดังนี้ เจ๎าหน๎าท่ี คนงาน แมํบ๎าน รวมท้ังหมดจํานวน 9 คน  
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
3.1 อาคารสถานที่ (จ านวนอาคาร ห้องเรียน ห้องสมุด อื่นๆ) 

1. เนื้อที่ 53 ไรํ 3 งาน 39 ตารางวา 
2. จํานวนอาคารเรียน 4 หลัง ได๎แกํ 216 ก , CS 213 A , 216 ล , 318ล/55 ก 
3. จํานวนอาคารประกอบ รวม 6 หลัง ได๎แกํ โรงฝึกงานคหกรรม แบบ Gen H โรงฝึกงานคหกรรม 

แบบ Gen I , A อาคารหอประชุม - โรงอาหาร แบบ 100/27 แบบพิเศษ โรงอาหาร 500 ท่ีนั่ง 
ศูนย๑ฝึกทักษะอาชีพ 

4. จํานวนสนามกีฬา 5 สนาม ได๎แกํ สนามกีฬาบาสเกตบอล สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล             
สนามตะกร๎อ สนามเปตอง 

5. จํานวนห๎องเรียนท้ังหมด 35 ห๎อง 
6. จํานวนห๎องประกอบ 

 ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑        จํานวน 3 ห๎อง 
 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑        จํานวน 2 ห๎อง 
 ห๎องดนตรี - นาฏศิลป์ - ศิลปะ    จํานวน 3 ห๎อง 
 ห๎องปฏิบัติการภาษา (ห๎อง IEP)        จํานวน 3 ห๎อง 
 ห๎องกิจกรรมอื่น ๆ      จํานวน 1 ห๎อง 
 ห๎องพยาบาล      จํานวน 1 ห๎อง 
 ประชุมละกอนหลวง/ละกอนกลาง   จํานวน 2 ห๎อง 
 ห๎องธุรการ      จํานวน 1 ห๎อง 
 ห๎องการเงิน      จํานวน 1 ห๎อง 
 ห๎องแนะแนว                                                           จํานวน 1 ห๎อง 
 ห๎องวิชาการ/ทะเบียนนักเรียน                                     จํานวน 2 ห๎อง 
 ห๎องสภานักเรียน                                                       จํานวน 1 ห๎อง 
 ห๎องเรียนรํวม      จํานวน 1 ห๎อง 
 ห๎องพัสดุ      จํานวน 1 ห๎อง 
 ห๎องสมาคมผ๎ูปกครอง                                                 จํานวน 1 ห๎อง  
 ห๎องกิจการนักเรียน         จํานวน 1 ห๎อง 
 ห๎องมัลติมีเดีย     จํานวน 1 ห๎อง 

 7.  บ๎านพักครู จํานวน 10 หลัง 
 8.  ห๎องน้ํา จํานวน 35 ห๎อง 
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 3.2 ข้อมูลทรัพยากรคอมพิวเตอร์ 
- คอมพิวเตอร๑ มีจํานวนท้ังหมด 140 เครื่อง      

ใช๎ในงานบริหาร 20  เครื่อง 
ใช๎เพื่อการเรียนการสอน  120 เครื่อง     
ใช๎สืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร๑เน็ตได๎  140 เครื่อง 

 3.3  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
1. ห้องสมุด มี 1 หลัง   
      จํานวนหนังสือในห๎องสมุดท้ังหมด 21,200 เลํม การสืบค๎นหนังสือและการยืม - คืนใช๎ระบบ

บันทึกการยืม จํานวนนักเรียนท่ีใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษา 2562 เฉล่ียการใช๎ห๎องสมุด 350 คน/วัน  
2. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 

ประเภทแหล่งเรียนรู้ 
1. แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
1.1 ห๎องสมุด 
1.2 สวนเกษตร 
1.3 ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑ 
1.4 ศูนย๑คอมพิวเตอร๑ 
1.5 ห๎องสหกรณ๑ 
1.6 สนามกีฬาโรงเรียน 
1.7 ห๎องพยาบาล 
1.8 ธนาคารโรงเรียน 
1.9 สวนธรณีวิทยา (หิน ดิน แรํ) 
1.10 เฮือนนกกุม 
1.11 ห๎องเรียนชํางอุตสาหกรรม 
1.12 ห๎องเรียนคหกรรม 
1.13 ศูนย๑ผลิตภัณฑ๑อาชีพ 
1.14 ห๎องดนตรีสากล 
1.15 ห๎องดนตรีไทย 
1.16 ห๎องนาฏศิลป์ 
1.17 ศูนย๑สุขภาพ (ฟิตเนส) 
1.18 ภูมิแจํมGallery 
1.19 ภูมิแจํมกาแฟสด 
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ประเภทแหล่งเรียนรู้ 
2. แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
2.1 เทศบาลตําบลแมํแจํม 
 - ท่ีวําการอําเภอแมํแจํม 
 - วัดชํางเค่ิง  
 - วัดบ๎านเจียง (เจียง)  
 - วัดบุปผาราม  
 - วัดกูํ 
2.2 เทศบาลตําบลทําผา 
 - น้ําตกป่าอ๎อ   
 - น้ําตกห๎วยน้ําดัง  
 - วัดป่าแดด  
 - วัดยางหลวง   
 - วัดบ๎านเหลํา 
 - วัดพระบาท  
2.3 องค๑การบริหารสํวนตําบลชํางเค่ิง 
 - ศูนย๑ผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอบ๎านท๎องฝาย 
 - ศูนย๑การทํากล๎วยฉาบ 
 - ศูนย๑การทําแคบหมู 
 - ป่าบงเปียง (นาข้ันบันได) 
 - น้ําตกแมํปาน   
 - น้ําตกห๎วยทรายเหลือง   
 - น้ําออกรู   
 - วัดพุทธเอ๎น   
 - วัดตํอเรือ  
 - วัดทํุงยาว  
 - วัดน๎อย  
 - วัดบนนา  
 - วัดพร๎าวหนุํม  
 - วัดแมํปาน  
 - วัดห๎วยริน 
 - วัดบ๎านทัพ  
2.4 องค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านทับ 
 - น้ําตกแมํแอบ  
 - ถ้ําอมแรด 
 - วัดบ๎านสองธาร 
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ประเภทแหล่งเรียนรู้ 
2. แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 - วัดบ๎านสบลอง 
 - หมูํบ๎านทอผ๎าตีนจกบ๎านสองธาร  
2.5 องค๑การบริหารสํวนตําบลแมํศึก 
 - วัดกองกาน   
2.6 องค๑การบริหารสํวนตําบลแมํนาจร 
 - สถานีทดลองเกษตรที่สูงแมํจอนหลวง   
2.7 องค๑การบริหารสํวนตําบลปางหินฝน 
 - น้ําตกแมํหงาน  
2.8 องค๑การบริหารสํวนตําบลกองแขก 
 - บํอน้ําพุร๎อนเทพพนม   
 - วัดกองแขกเหนือ   
 - สวนป่าแมํแจํม   
 - วัดอมเม็ง 
 - น้ําออกฮูบ๎านกองแขก 
 - น้ําตกแมํคงคา 
2.9 สวนสัตว๑เชียงใหมํ 
2.10 เวียงกุมกาม 
2.11 อุทยานหลวงราชพฤกษ๑ 
2.12 สวนพฤกษศาสตร๑สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิ แมํริม จังหวัดเชียงใหมํ 
2.13 ศูนย๑ศึกษาการพัฒนาห๎วยฮํองไคร๎อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 
2.14 อุทยานแหํงชาติดอยอินทนนท๑ 
2.15 โครงการหลวงดอยอินทนนท๑ 
2.16 พิพิธภัณฑ๑ถิ่นล๎านนา หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหมํและหอประวัติศาสตร๑             

เมืองเชียงใหมํ 
2.17 วัดพระสิงห๑วรมหาวิหาร 
2.18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
2.19 กิ่วแมํปาน 
2.20 อุทยานดาราศาสตร๑สิรินธร อําเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ 
2.21 โรงแรมดุสิต จังหวัดเชียงใหมํ 
2.22 วัดโลกโมฬี 
2.23 วัดเชียงมั่น 
2.24 ค๎ุมเจ๎ามิวเซียม (ค๎ุมเจ๎าบุรีรัตน๑) 

 
 

https://pantip.com/topic/32298058
http://www.royalparkrajapruek.org/
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/queensrikitgarden.html
http://www.hongkhrai.com/index2.php
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3.  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี 
ภูมิปัญญา/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ให้ความรู้เร่ือง 
ชื่อปราชญ์/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ภาพประกอบ 

1 ศูนย๑ครูชําง
ศิลปหัตถกรรม 
นางสมศรี  
ปรีชาอุดมการณ๑  

มีการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ 
ศูนย๑ครูชํางศิลปหัตถกรรม 
 การทอผ๎ากระเหรี่ยง 

ผ๎ูใหญํบ๎าน 
บ๎านแมํมิงค๑ 
 
 
 
 
 

 

2 หมอเมืองยา
สมุนไพร 
นายไว โกฏิคํา 

มีการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับผ๎ูท่ีมี
ความรู๎เกี่ยวกับยาสมุนไพร 
หรือหมอเมือง 

ผ๎ูใหญํบ๎าน 
บ๎านพุทธเอ๎น 

 

3 การทอซิ่นลัวะ มีการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ   
ภูมิป๓ญญาวิถีชีวิต 
 การทอซิ่นลัวะ 

ผ๎ูใหญํบ๎าน 
บ๎านต๎นตาลนางแล 

 
4 การจักสานไม๎ไผํ มีการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ   

ภูมิป๓ญญาวิถีชีวิต                      
การจักสาน 
 

ผ๎ูใหญํบ๎าน 
บ๎านต๎นตาลนางแล 
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ท่ี 
ภูมิปัญญา/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ให้ความรู้เร่ือง 
ชื่อปราชญ์/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ภาพประกอบ 

5 วัดพร๎าวหนุํม มีการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ 
ภูมิป๓ญญาวัฒนธรรม             
ทางศาสนาพุทธ 
 

ผ๎ูใหญํบ๎าน 
บ๎านพร๎าวหนุํม 
 

 

6 วัดต๎นตาลนางแล มีการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ 
ภูมิป๓ญญาวัฒนธรรม            
ทางศาสนาพุทธ 
 

ผ๎ูใหญํบ๎าน 
บ๎านต๎นตาลนางแล 

 

7 วัดแมํพระรับเกียรติ
ยกขึ้นสรรค๑ 

มีการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ   
ภูมิป๓ญญาวัฒนธรรม        
ทางศาสนา 
 

ผ๎ูใหญํบ๎าน 
บ๎านแมํมิงค๑ 
 

 

8 ศูนย๑กลาง          
การเรียนรู๎คาทอลิก 

มีการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ   
ภูมิป๓ญญาวัฒนธรรม          
ทางศาสนา 

ผ๎ูใหญํบ๎าน 
บ๎านป่าตึง 
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ท่ี 
ภูมิปัญญา/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ให้ความรู้เร่ือง 
ชื่อปราชญ์/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ภาพประกอบ 

9 การทํากล๎วยฉาบ มีการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ  
การแปรรูปกล๎วยมาทําขนม 

นายบุญสํง ชัยบุตร 

 

10 ตีกลองหลวง มีการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ  
การตีกลองหลวงใช๎ในการ
แหํประกอบพิธีกรรม       
ทางศาสนา 

นายถนอม รํมโพธิ ์

 

11 การตัดตุง การทําตุงเป็นส่ิงท่ีทําขึ้นเพื่อ
ใช๎ในงานพิธีทางพุทธศาสนา 
ท้ังในงานมงคลและอวมงคล
ตําง ๆ โดยมีขนาดรูปทรง
และรายละเอียดด๎านวัสดุ
ตําง ๆ แตกตํางกันไปตาม
ความเช่ือและพิธีกรรม 
ตลอดจนตามความนิยม   
ในแตํละท๎องถิ่น 

นายดิเรก บุญรัง 

 

12 การเขียนเทียน  
และสีเทียน 

ถือเป็นประเพณีและคติ
ความเช่ือของคนล๎านนา    
ท่ีปฏิบัติกันมาต้ังแตํสมัย
อดีตจนถึงป๓จจุบัน ซึ่งเช่ือ
กันวํา การบูชาเทียนเชํนนี้ 
จะทําให๎เกิดส่ิงดี ๆ ขึ้นกับ
ชีวิตของตนเอง 

นายเสมอ บุญรัง 

 



13 

 

ท่ี 
ภูมิปัญญา/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ให้ความรู้เร่ือง 
ชื่อปราชญ์/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ภาพประกอบ 

13 การจักสาน มีการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ     
ภูมิป๓ญญาวิถีชีวิตการ      
จักสาน 
 

นางอุํน ฟองตา 
 

 

14 ขนมเม็ด การทําขนมพื้นเมืองของ      
แมํแจํม ทํามาจากข๎าวนึ่ง          
ท่ีนึ่งสุกแล๎วนํามาคนให๎เข๎า
กันกันน้ําตาล มะพร๎าวและ
เกลือเล็กน๎อย นํามาหํอด๎วย
ใบตองแล๎วนําไปนึ่งอีกครั้ง 

นางฟองแกว๎         
แก๎วบุตร 

 

15 การทําถั่วเนํา การทํา ถั่วเนํา ซึ่งเป็น
อาหารพื้นบ๎านชนิดหนึ่งของ
ชาวบ๎านทําจากถั่วเหลือง 
นิยมนํามาการปรุงอาหาร 

นางจํุม สมสัตย๑ 

 

16 การทําข๎าวแคบ ข๎าวแคบเป็นอาหารวํางชนิด
หนึ่งของท๎องถิ่นมีวธิีการทํา
คล๎ายข๎าวเกรียบปากหม๎อ      
แตํข๎าวแคบเป็นการนําแผํน
แป้งไปตากแดดให๎แห๎ง           
ทําให๎สุกโดยการปิ้งหรือทอด 
นิยมเก็บไว๎รับประทานใน
งานเทศกาลสําคัญ เชํน             
ปีใหมํเมือง งานบวช              
งานปอยหลวง เป็นต๎น 
ป๓จจุบันยังนิยมรับประทาน 
กันอยู ํ

นางจันทรา          
นวลทา 
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ท่ี 
ภูมิปัญญา/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ให้ความรู้เร่ือง 
ชื่อปราชญ์/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ภาพประกอบ 

17 ทอซิ่นตีนจก การทอซิ่นตีนจก เป็นการจก
ด๎วยมืออยํางประณีตตาม
กรรมวิธีการทอและการจก
แบบด้ังเดิมท่ีเป็นภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นซึ่งเป็นมรดกทาง
หัตถกรรมท่ีถํายทอดสืบ         
ตํอกันมา แตํแทรกลวดลาย 
ให๎วิจิตรงดงามยิ่งขึ้น 

นางอินศรี สุวรรณ 

 

18 การตัดตุง การทําตุง เป็นส่ิงท่ีทําขึ้น
เพื่อใช๎ในงานพิธีทางพุทธ
ศาสนาท้ังในงานมงคลและ
อวมงคลตําง ๆ โดยมีขนาด
รูปทรงและรายละเอียดด๎าน
วัสดุตําง ๆ แตกตํางกันไป
ตามความเช่ือและพิธีกรรม 
ตลอดจนตามความนิยมใน
แตํละท๎องถิ่น 

นายดิเรก บุญรัง 

 

19 ปิ่นป๓กผมแมํแจํม มีการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของปิ่น
ป๓กผมและวิธีการทําปิ่น   
ป๓กผม 
 

นางบัวจันทร๑               
นิปุณะ 
 

 
 
 
 
 

20 อบสมุนไพร มีการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการ               
อบสมุนไพรแบบพื้นบ๎าน 
 

นางสีนวล                 
เพ็ญธรรม 
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ท่ี 
ภูมิปัญญา/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ให้ความรู้เร่ือง 
ชื่อปราชญ์/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ภาพประกอบ 

21 คิชฌกูฏ 
 

มีการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ          
วิถีชาวบ๎านท่ีสร๎าง         
เขาคิชฌกูฏจําลองในอดีต 
 

นายแก๎ว โยรภัทร 
ชาวบ๎าน             
บ๎านยางหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

22 การทอผ๎าซิ่นตีนจก ให๎ความรู๎เกี่ยวกับ                           
วิธีการทอผ๎าซิ่นตีนจก 

นางวัดดา  
ฤทธิ์เรืองโรจน๑ 
 

 

23 การทําถั่วเนํา ให๎ความรู๎เกี่ยวกับ                              
วิธีการทําถั่วเนํา 

นางแสง ศรีเท่ียง 
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ท่ี 
ภูมิปัญญา/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ให้ความรู้เร่ือง 
ชื่อปราชญ์/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ภาพประกอบ 

24 การทําวํอม             
หรือหมวก 
 

เป็นการทําหมวกโบราณ             
ของแมํแจํม 

นางเป้ีย กรรณิกา 

 

25 พิธีลํองสังขาร พิธีการลํองสังขาร ชาวบ๎านบ๎านไรํ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
26 ตัวเมือง “ตัวเมือง” เป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมอันมีคําสูงยิ่ง จะ
พบเห็นได๎ใน พับสา คัมภีร๑
ใบลาน สมุด ขํอย สมัย
โบราณมีสอนเฉพาะในวัด
สําหรับผ๎ูจะบวชเป็นภิกษุ
สามเณรเทํานั้น ผ๎ูหญิงหรือ
ผ๎ูท่ีไมํมีโอกาสเข๎าเป็นศิษย๑
วัด (ขะโยม) ไมํมีโอกาสได๎
เรียนต๋ัวเมือง ในระยะหลังๆ 
ตํอมาแม๎ในวัดก็ไมํมีการ
สอนตัวเมือง ทําให๎ไมํรู๎จักตัว
เมือง อํานตัวเมืองไมํออก  
เขียนตัวเมืองไมํได๎  แตํ
ป๓จจุบันยังคงมีคนแกํบาง
ทํานท่ียังสามารถอํานออก
และเขียนได๎อยูํในป๓จจุบัน  
 

นายประเสริฐ 
ป๓นศิริ   
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ท่ี 
ภูมิปัญญา/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ให้ความรู้เร่ือง 
ชื่อปราชญ์/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ภาพประกอบ 

27 ประเพณีเผาหลัว 
พระเจ๎า 

เป็นประเพณีโบราณ 
เมื่ออากาศหนาวมาก
ประกอบกับชาวบ๎านยากจน
ไมํคํอยมี เครื่องนุํงหํม สํวน
ใหญํใช๎การ ผิงไฟชํวยให๎
อบอุํน 

นางมื่อหวา แก๎วทิศ 
ผ๎ูเฒําผ๎ูแกํ               
บ๎านสามสบ 

 

28 ปู๋จาบ๎าน        
(บูชาเจ๎าบ๎าน) 

เป็นประเพณีและความเช่ือ
ของคนในหมูํบ๎านในสมัย
ปู่ยํา ตายายสืบทอดกันมา
จนถึง ป๓จจุบันอันเป็นส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ดูแลปกป๓กรักษา
ลูกหลานคนในหมูํบ๎าน 

นายมี กรณา 
ผ๎ูเฒําผ๎ูแกํ               
บ๎านผานัง 
 

 

29 การจักสานและ   
ทําเครื่องใช๎ 
ภายในบ๎าน 

มีการจักสานไมํวําจะเป็น
การทําตะกร๎า คล๎องใสํปลา 
มีการทําเครื่องใช๎ภายใน
บ๎าน เชํน ไม๎กวาด
ทางมะพร๎าว ไม๎กวาด        
ดอกหญ๎าไว๎ใช๎และไว๎ขาย 

นางยุพิน  
เกํงการทํา 
คนในหมูํบ๎าน 

 

30 พิธีเล้ียงผีเจ๎านาย คนท่ีเข๎ารํวมพิธีต๎องเป็น
ผ๎ูชาย และเด็กผ๎ูชายต๎องท่ี
ไมํกินนมแมํเทํานั้น สํวน
ผ๎ูหญิงต๎องอยูํท่ีบ๎านห๎าม
ทํางานทุกอยําง           
ทํานจะได๎ปกป๓กรักษา                 
คนในหมูํบ๎าน 

นายเก๏ะปุ   
การลาดับ 
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ท่ี 
ภูมิปัญญา/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ให้ความรู้เร่ือง 
ชื่อปราชญ์/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ภาพประกอบ 

31 การสํูขวัญ การเรียกขวัญ การประพรม 
น้ํามนต๑ เป็นวิธีการท่ีมุํงให๎
เกิดผลดีทางด๎านจิตใจ บ๎าง
ก็เพื่อรักษาโรค บ๎างก็เพื่อให๎
เกิดกําลังใจ 

นายชา ธนะเพิ่ม 
ผ๎ูเฒําผ๎ูแกํ                
บ๎านนาเรือน 

 

32 แหลํงเรียนรู๎
สมุนไพรพืน้บ๎าน
และป๓๊บสา 
ใบลาน 

 ความรู๎เรื่องการใช๎
สมุนไพรด๎วยวิธีการตํางๆ 
สรรพคุณของสมุนไพรใน
แตํละชนิด 

 การเขียนตํารายาด๎วย 
ป๓๊ปสา,ใบลาน 

 

พระครูวีรกิจสุนทร 
เจ๎าอาวาส             
วัดบ๎านเจียง 
 

 

33 ฝ้ายเปลือกไม๎  มีการให๎ความรู๎เรื่องการ
กระบวนย๎อมผ๎าจาก      
สีธรรมชาติ 

 การสร๎างรายได๎จาก      
การผลิตผ๎าพื้นเมือง 
 

นางแสงอรุณ                
ไชยรัตน๑ 
  
 
 
 
 
 
 

 

34 การจักสาน ความรู๎เรื่องการจักสาน         
ของใช๎ในครัวเรือนด๎วยไม๎ไผํ 

 

นายประเสริฐ   
แสงแก๎ว 
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ท่ี 
ภูมิปัญญา/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ให้ความรู้เร่ือง 
ชื่อปราชญ์/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ภาพประกอบ 

35 ถั่วเนําบ๎านแมํปาน มีการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ        
ผ๎ูท่ีมีความรู๎เกี่ยวกับการทํา
ถั่วเนํา 

ชาวบ๎านท่ีมีอาชีพ
ทําถั่วเนํา 

 

36 วิสาหกิจชุมชน  มีฐานการเรียนรู๎
เกี่ยวกับภูมิป๓ญญาใน
แตํละด๎าน 

 การทํองเท่ียวนวัตวิถี 

ผ๎ูใหญํบ๎าน 
บ๎านแมํปาน 

 

37 อิดน้ําอ๎อย มีการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ        
วิธีการอิดน้ําอ๎อย การทํา
น้ําอ๎อยให๎เป็นแผํน 

พํอเสมอ บุญรัง  

38  เลําเจ้ือ มีการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ        
ประวัติความเป็นมาของ 
การเลําเจ้ือ  
พํออุ๎ยสาธิตการเลําเจ้ือ 

พํออุ๎ยต๐า บุญรัง 
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ท่ี 
ภูมิปัญญา/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ให้ความรู้เร่ือง 
ชื่อปราชญ์/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ภาพประกอบ 

39 -การทอกระเป๋า 
กระเหรี่ยง 
-การทอผ๎าถุง    
กระเหรี่ยงไว๎ใสํเอง 
-การทอเส้ือ        
กระเหรี่ยง 

- การทอกระเป๋ากระเหรี่ยง 
- การทอผ๎าถุงกระเหรี่ยง   
ไว๎ใสํเอง 
- การทอเส้ือกระเหรี่ยง 

ชาวบ๎าน  

40 - รําดาบ 
- สักลาย เตํวก๎อม 

- รําดาบ 
- สักลาย เตํวก๎อม 

นายสิงห๑คํา           
ไชยบุตร 
บ๎านผานัง 

 

41 - ผ๎าตีนจก 
- ศูนย๑การเรียนรู๎  
ผ๎าตีนจก 
- ฐาน 6 ฐาน        
ท่ีจัดทําเพื่อการ 
เรียนรู ๎

- ผ๎าตีนจก 
- ศูนย๑การเรียนรู๎ผ๎าตีนจก 
- ฐาน 6 ฐานท่ีจัดทําเพื่อ
การเรียนรู ๎

นายพรชัย  
กรรณิกา                    
บ๎านท๎องฝาย 

 

42 การทําแคบหมู การทําแคบหมู นายธีรภัทร  
สุวรรณโณ 
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4. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูลจาก DMC ณ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 
 

ท่ี ระดับ ชั้น จ านวนห้อง 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 

1 ม. ต๎น ม.1 6 100 92 192 
ม.2 5 74 113 187 
ม.3 5 92 98 190 

รวม ม.ต้น 16 266 303 569 
2 ม.ปลาย ม.4 6 94 138 232 

ม.5 6 85 132 217 
ม.6 7 88 129 217 

รวม ม.ปลาย 19 267 399 666 
รวมทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย 35 533 702 1,235 

 
 
 
5. ผลการด าเนินการท่ีผ่านมา   
  
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1.1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนกบัระดับอื่น ๆ 
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนกับระดับอื่น ๆ 

รายการผลการประเมิน 
จ าแนกตามวิชา 

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 
ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 56.50 57.44 55.91 55.14 
คณิตศาสตร๑ 27.48 28.62 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร๑ 30.72 30.95 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 32.29 35.92 32.98 33.25 

  
 
 
 
 
 
 



22 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนกับระดับอื่น ๆ 
  

 
 
 
 1.2  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2561 - 2562 

ระดับ/รายวิชา 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 156 55.79 168 56.50 0.71 
คณิตศาสตร๑ 156 30.46 168 27.48 -2.98 
วิทยาศาสตร๑ 156 37.37 168 30.72 -6.65 
ภาษาอังกฤษ 156 28.72 168 32.29 3.57 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ ภาษาอังกฤษ 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับระดับอื่น ๆ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
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 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

 
  

  วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในระดับโรงเรียน ได้แก่ 
วิชาภาษาอังกฤษ 
 
 1.3  คําเฉล่ียร๎อยละของ O-NET ม.3 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  (สพม.34) 
 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของ O-NET ม.3 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (สพม.34) 

รายการผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 

จ าแนกตามวิชา ระดับเขต (สพม.34) ระดับโรงเรียน ผลต่าง +/- 

ภาษาไทย 58.56 56.50 -2.06 

คณิตศาสตร๑ 28.54 27.48 -1.06 

วิทยาศาสตร๑ 31.01 30.72 -0.29 

ภาษาอังกฤษ 34.98 32.29 -2.69 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2562 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
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แผนภูมิคําเฉล่ียร๎อยละของ O-NET ม.3 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  (สพม.34) 
 

 
 
  พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ทุกรายวิชา 
 
 
 1.4  คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบระดับประเทศ 
 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเม่ือเปรียบเทียบระดับประเทศ  
รายการผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 

จ าแนกตามวิชา ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ผลต่าง+/- 

ภาษาไทย 55.14 56.50 1.36 

คณิตศาสตร๑ 26.73 27.48 0.75 

วิทยาศาสตร๑ 30.07 30.72 0.65 

ภาษาอังกฤษ 33.25 32.29 -0.96 
 
 
 
 
 
 

58.56 

28.54 31.01 
34.98 

56.50 

27.48 
30.72 32.29 

ภาษาไทย คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของ O-NET ม.3 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
(สพม.34) 

ระดับเขต(สพม.34) ระดับโรงเรียน 
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  แผนภูมิคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบระดับประเทศ 
 

 
 
  วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่ วิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 
 
 1.5 จํานวนนักเรียนท่ีมีคะแนนสอบ O-NET ต้ังแตํร๎อยละ 50.01 ขึ้นไปในแตํละกลํุมสาระเพิ่มข้ึนจาก    
ปีการศึกษาท่ีผํานมา 
 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET ต้ังแต่ร้อยละ 50.01 ขึ้นไป 

 ในแต่ละกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
รายการผลการประเมิน จ านวนนักเรียน (คน) 

จ าแนกตามวิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง+/- 

ภาษาไทย 103 110 7 

คณิตศาสตร๑ 15 17 2 

วิทยาศาสตร๑ 15 2 -13 

ภาษาอังกฤษ 2 9 7 
 

55.14 

26.73 
30.07 

33.25 

56.50 

27.48 
30.72 32.29 

ภาษาไทย คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของ O-NET  เปรียบเทียบระดับประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน 
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  แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนท่ีมีคะแนนสอบ O-NET ต้ังแตํร๎อยละ 50.01 ขึ้นไปในแตํละกลํุมสาระ
เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผํานมา 
 

 
  วิชาที่มีจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย ต้ังแต่ร้อยละ 50.01 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาเดิม 
ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
 
  2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 2.1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนกับระดับอื่น ๆ  
 

 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนกับระดับอื่น ๆ  
รายการผลการประเมิน 

จ าแนกตามวิชา 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 35.86 44.55 43.02 42.21 

สังคมศึกษาฯ 33.25 37.38 36.10 35.70 
ภาษาอังกฤษ 23.43 32.77 28.97 29.20 
คณิตศาสตร๑ 19.69 28.30 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร๑ 25.56 31.20 29.40 29.20 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ ภาษาอังกฤษ 

จ านวนนักเรียน ชั้น ม. 3 มีคะแนนสอบ O-NET ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  
ในแต่ละกลุ่มสาระเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนกับระดับอื่น ๆ 
 

 
 

 2.2  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2561 – 2562 

ระดับ/รายวิชา 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 219 44.77 196 35.86 -8.91 
สังคมศึกษาฯ 219 32.28 196 33.25 0.97 
ภาษาอังกฤษ 219 25.50 196 23.43 -2.07 
คณิตศาสตร๑ 219 23.25 196 19.69 -3.56 
วิทยาศาสตร๑ 219 26.33 196 25.56 -0.77 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับระดับอื่น ๆ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
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 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 - 
2562 
 

 
 

 ไม่มีวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในระดับโรงเรียน 

 2.3 คําเฉล่ียร๎อยละของ O-NET ม.6 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพม.34) 
 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของ O-NET ม.6 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (สพม.34) 

รายการผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 

จ าแนกตามวิชา ระดับเขต(สพม.34) ระดับโรงเรียน ผลต่าง+/- 

รหัส 01 ภาษาไทย 41.96 35.86 -6.1 

รหัส 02 สังคมศึกษาฯ 36.24 33.25 -2.99 

รหัส 03 ภาษาอังกฤษ 27.95 23.43 -4.52 

รหัส 04 คณิตศาสตร๑ 24.43 19.69 -4.74 

รหัส 05 วิทยาศาสตร๑ 28.90 25.56 -3.34 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2562 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
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แผนภูมิคําเฉล่ียร๎อยละของ O-NET ม.3 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพม.34) 
 

 
 
  คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ทุกรายวิชา 
 
 2.4 คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบระดับประเทศ 
 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเม่ือเปรียบเทียบระดับประเทศ  
รายการผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 

จ าแนกตามวิชา ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ผลต่าง+/- 

รหัส 01 ภาษาไทย 42.21 35.86 -6.35 

รหัส 02 สังคมศึกษาฯ 35.70 33.25 -2.45 

รหัส 03 ภาษาอังกฤษ 29.20 23.43 -5.77 

รหัส 04 คณิตศาสตร๑ 25.41 19.69 -5.72 

รหัส 05 วิทยาศาสตร๑ 29.20 25.56 -3.64 
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แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของ O-NET ม.6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.34) 

ระดับเขต(สพม.34) ระดับโรงเรียน 
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แผนภูมิคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบระดับประเทศ 
 

 
 
  ไม่มีวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
  2.5 จํานวนนักเรียนท่ีมีคะแนนสอบ O-NET ต้ังแตํร๎อยละ 50.01 ขึ้นไปในแตํละกลํุมสาระเพิ่มข้ึน
จากปีการศึกษาท่ีผํานมา 
 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET ต้ังแต่ร้อยละ 50.01 ขึ้นไป 

 ในแต่ละกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
รายการผลการประเมิน จ านวนนักเรียน (คน) 

จ าแนกตามวิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง+/- 

รหัส 01 ภาษาไทย 75 23 -52 

รหัส 02 สังคมศึกษาฯ 0 5 5 

รหัส 03 ภาษาอังกฤษ 0 4 4 

รหัส 04 คณิตศาสตร๑ 11 3 -8 

รหัส 05 วิทยาศาสตร๑ 1 4 3 
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แผนภูมิคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเม่ือเปรียบเทียบระดับประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  

ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน 
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  แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนท่ีมีคะแนนสอบ O-NET ต้ังแตํร๎อยละ 50.01 ขึ้นไปในแตํละกลํุมสาระ
เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผํานมา 
 

 
   
  วิชาที่มีจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย ต้ังแต่ร้อยละ 50.01 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาเดิม 
ได้แก่ วิชาสังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ 
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แผนภูมิจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET ต้ังแต่ร้อยละ 50.01 ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่ม
สาระเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
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 ผลการทดสอบระดับชาติด้วยข้อสอบมาตรฐาน (NT) 
 
 1. เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติด๎วยข๎อสอบมาตรฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
  

 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติด๎วยข๎อสอบมาตรฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
กับ 2561 

ระดับ/รายวิชา 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2562 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 172 38.16 187 41.20 3.04 
คณิตศาสตร๑ 172 28.65 187 24.38 -4.27 
วิทยาศาสตร๑ 172 34.18 187 35.95 1.77 
ภาษาอังกฤษ 172 27.49 187 36.80 9.31 

   
** ปีการศึกษา 2561 ไมํได๎ดําเนินการจัดการทดสอบ 

 
 

 
 
   

   

 
  วิชาทีมี่คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
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แผนภูมิแสดงการ เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบ NT  
ชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  1  ระหว่ า งปีการศึกษา  2560 กับ 2562  

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2562 
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 2. เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติด๎วยข๎อสอบมาตรฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 

 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติด๎วยข๎อสอบมาตรฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
กับ 2561 
 

 ระดับ/รายวิชา 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2562 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 165 43.67 178 42.69 -0.98 
คณิตศาสตร๑ 165 31.57 178 20.73 -10.84 
วิทยาศาสตร๑ 165 39.03 178 44.15 5.12 
ภาษาอังกฤษ 165 25.86 178 40.63 14.77 

   
** ปีการศึกษา 2561 ไมํได๎ดําเนินการจัดการทดสอบ 

 
 
 

 
 
  วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
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แผนภูมิแสดงการ เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบ NT  
ชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  2  ระหว่ า งปีการศึกษา  2560 กับ 2562  

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2562 
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 โรงเรียนแมํแจํมได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบส่ี เมื่อวันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สรุปดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 1 คุณภาพของผ๎ูเรียน ดีมาก 
ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ ดีมาก 

 
จุดเด่น 

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

  ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนจนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตํองาน
อาชีพ มีความสามารถในการใช๎ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารโดยสถานศึกษาสํงเสริมสนับสนุน    
ให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางเดํนชัด มีการเรียนรู๎แบบโครงงานท่ีเกิดจากความคิดของผ๎ูเรียนเอง เชํน 
โครงงานส่ิงประดิษฐ๑แกะเมล็ดข๎าวโพด โครงงาน GSP ของคณิตศาสตร๑ โปรแกรมออกแบบลวดลายผ๎าตีนจก 
โครงการทักษะอาชีพด๎วยงานสหกรณ๑ กิจกรรมแมํแจํมรํวมใจ สืบสานภูมิป๓ญญา พัฒนาทักษะสํูอาชีพ 
สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมหารายได๎ระหวํางเรียน กิจกรรมด๎านการเกษตร 
เล้ียงสุกร เล้ียงไกํ ปลูกผัก มีกิจกรรมท่ีทําให๎เกิดทักษะการทํางานหลากหลายให๎ผ๎ูเรียนได๎เลือกอาชีพและ   
งานท่ีตนสนใจ มีการติดตํอ ประสานงานกับชุมชนและได๎รับการสนับสนุนชํวยเหลือให๎ทุนกํอสร๎างร๎านกาแฟ      
“ภูมิแจํม” ภายในสถานศึกษา จัดการเรียนรู๎ในกลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ท้ังในคาบการเรียน
ปกติและเรียนเพิ่มเติม ชํวงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ มีการเรียนรู๎งานคหกรรม ฝึกทําขนมตําง ๆ เชํน ขนมค๎ุกกี้ 
เค๎กบราวนี่ วันมะพร๎าว เป็นต๎น นํามาจําหนํายท่ีร๎านกาแฟและร๎านสหกรณ๑ จําหนํายให๎กับครู ผ๎ูปกครอง 
ชุมชน บุคคลภายนอกและคนท่ัวไป เมื่อขายได๎จะนํารายได๎มาฝากกับธนาคารโรงเรียน ส้ินปีมีการป๓นผลให๎กับ
สมาชิก ผ๎ูเรียนและครูทุกคนเป็นสมาชิก มีการบริหารจัดการโดยผ๎ูเรียนแบํงเวลากันมาทําหน๎าท่ีตําง ๆ มีครู
เป็นท่ีปรึกษาใช๎ระบบสารสนเทศ CT เข๎ามาใช๎ ในร๎าน “ภูมิแจํม” และงานสหกรณ๑ ธนาคารโรงเรียนได๎รับ
ความรํวมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑ การเกษตร ผ๎ูเรียนมีความรู๎และทักษะการทํางานครบ
วงจร เริ่มจากการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ ออกแบบ บรรจุภัณฑ๑ จัดสํงสินค๎า ทําหน๎าท่ีขาย มีฝ่ายการเงิน 
ทําบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน มีการดําเนินงานจนผ๎ูเรียนทุกคนมีทักษะอาชีพท่ีตนเองสนใจ เมื่อเรียนจบ
การศึกษาไปแล๎ว สามารถนําทักษะความรู๎ไปประกอบอาชีพเองได๎ ผลสําเร็จจากการดําเนินงานดังกลําว    
เป็นท่ีประทับใจ จนได๎รับการชื่นชมและเป็นท่ียอมรับจากบุคคลท่ัวไป 
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 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1. สถานศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนํามาใช๎ในการบริหารงานวิชาการ และกิจการ 
นักเรียน จนสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน และเกิดประโยชน๑ตํอระบบการดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนโดยใช๎
ระบบสารสนเทศโรงเรียนแมํแจํม MCinfo ในการตรวจสอบรายช่ือเข๎าแถวหน๎าเสาธง การเข๎าเรียนรายวิชา 
กิจกรรมชุมนุม การประเมิน SDQ การประเมิน EQ และการบันทึกคะแนนพฤติกรรม โดยผ๎ูปกครองทุกคน
สามารถเข๎ามา ตรวจสอบการมาเรียนหรือพฤติกรรมของบุตรหลานตนเองได๎ตลอดเวลา ทําให๎สามารถติดตาม
พฤติกรรมของผ๎ูเรียน ขณะท่ีอยูํในสถานศึกษาได๎ใกล๎ชิดมากขึ้น ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จเป็นท่ี  
พึงพอใจของบุคลากรทุกคน ในสถานศึกษาและผ๎ูปกครอง 

 2. สถานศึกษามีความมุํงมั่นพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีการ
จัดกิจกรรมระดมสมองกับผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย เพื่อกล่ันกรอง วิเคราะห๑ป๓ญหาตํางๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม 
แหํงศตวรรษที่ 21 ท่ีเต็มไปด๎วยการเปล่ียนแปลง จึงเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ๑เอกลักษณ๑ของสังคม
ชนบทล๎านนาของอําเภอแมํแจํม และมีแนวคิดท่ีจะนํามาบูรณาการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ในแนวคิดของ
ความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต มีการออกแบบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเป็น
นวัตกรรม POOMCHAEM MODEL โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
POOMCHAEM MODEL ได๎แกํ 
  P = Pride หมายถึง ความภาคภูมิใจในภูมิป๓ญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
  0 = Organization Development การพัฒนาองค๑กร หมายถึง การจัดระบบองค๑กรอยํางเป็น 
ระบบ มีโครงสร๎างการบริหารงานท่ีชัดเจน เพื่อนําไปสํูการบริหารจัดการท่ีดีตามเป้าหมายขององค๑กร 
  0 = Oneness ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
  M = participative Management (การบริหารแบบมีสํวนรํวม) เป็นการบริหารจัดการท่ี
เปิดโอกาส ให๎บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมในการดําเนินงาน 
  C = Community Relation ชุมชนสัมพันธ๑ คือ การดําเนินงานขององค๑กรท่ีดําเนินการส่ือสาร 
กับชุมชน เพื่อกํอใหเ๎กิดประโยชน๑รํวมกันตํอองค๑กรและชุมชน 
  H = Human Resource การจัดสรรทรัพยากรมนุษย๑ ทรัพยากรมนุษย๑ คือ การบริหาร
จัดการ ทรัพยากรมนุษย๑ท้ังภายในและภายนอกองค๑กร ได๎แกํ ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ผ๎ูเรียน 
และเครือขําย โดยนํามาวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ทุกด๎าน ถึงจุดเดํน จุดด๎อย ความต๎องการและความถนัด    
เพื่อนําเอาศักยภาพ ในตัวของกลํุมบุคคลท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องในการบริหารจัดการทางการศึกษามาเข๎ าสํูระบบ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎มากท่ีสุด 
  A = Achievement Motivation การมุํงผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการองค๑กรท่ีมุํงผลสัมฤทธิ์ 
เพื่อให๎บรรลุตามเป้าหมาย 
  E = Evaluate ประเมินผลรวมของงาน ประเมินผลการทํางาน โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายท่ี
กําหนด 
  M = Morality (หลักคุณธรรม) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต๎อง ดีงาม การสํงเสริมให๎
บุคลากร พัฒนาตนเองไปพร๎อมกัน เพื่อให๎บุคลากรมีความซื่อสัตย๑  จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย 
ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัยประจําชาติ 
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  มีการดําเนินงานท่ีครอบคลุมการบริหารครบท้ัง 4 กลํุมงาน ได๎แกํ กลํุมบริหารงานบุคคล 
กลํุมบริหารงบประมาณ กลํุมบริหารท่ัวไป กลํุมบริหารวิชาการ นอกจากนั้นยังเช่ือมโยงกับกลยุทธ๑ 
(Strategies) ของแผนกลยุทธ๑และแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อให๎การบริหารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย      
ท่ีชัดเจนตามกรอบของการบริหารการศึกษา 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 สถานศึกษาจัดให๎มีระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการดําเนินงานท่ี
ชัดเจนและดําเนินงานอยํางตํอเนื่องตลอดปีการศึกษา มีระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ท่ีสนับสนุนให๎ทุกคน 
แสดงความสามารถอยํางเต็มท่ี ครูทุกคนมีความสามารถท่ีโดดเดํนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เริ่มจาก 
การรํวมกันจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่นแมํแจํม มีการจัดทําข๎อมูล 
พื้นฐานเป็นหนังสือสํงเสริมการอําน 3 เลํม กิจกรรมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เช่ือมโยงเรื่องราวภายใน 
ท๎องถิ่นด๎านส่ิงแวดล๎อมทางกายภาพ ส่ิงแวดล๎อมทางสังคม แหลํงเรียนรู๎ ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ป๓ญหาในชุมชนท่ีมี 
อยูํรอบด๎าน มีกระบวนการจัดการเรียนรู๎ท่ีหลากหลาย โดยมีการนําเข๎าสํูบทเรียน การสอนโดยฝึกปฏิบัติจริง 
การค๎นคว๎าทดลอง การจัดทําโครงงาน สอนแบบ Active Learning ใช๎กระบวนการ Coding มีการฝึกปฏิบัติ  
สํูงานอาชีพตํางๆ การทําธุรกิจร๎านกาแฟ การผลิตเครื่องมือแกะเมล็ดข๎าวโพด สืบสานลายศิลป์ GSP สํูผ๎าซิ่น 
ตีนจก การประดิษฐ๑เครื่องนับจํานวน จัดทําโครงการฮีตฮอยผญ๎าภูมิป๓ญญาแมํแจํม โครงการคุณธรรม      
เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมวัยใสใสํใจผ๎ูสูงอายุ กิจกรรมเคล็ดลับ 3 อ. มีโครงการเปิดบ๎านอินทนิลถิ่นมํวงขาว 
เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงานปีละ 1 ครั้ง ครูมีผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางเจตคติกับ 
ทักษะทางวิทยาศาสตร๑ ผลงานวิจัยการแก๎ป๓ญหาป่าในชุมชน รํวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล๎อม ผลงานวิจัยรํวมกับกระทรวงสาธารณสุขตามโครงการสํงเสริมสุขภาพระดับเพชร มีผลงานพัฒนา 
ด๎านการอําน เขียน แบบอํานเร็ว โดยจัดทําแบบฝึกเป็นบทความ แล๎วให๎จับใจความจากเนื้อเรื่อง สํงผลให๎ครู 
ได๎รับรางวัลจากผลงานส่ิงประดิษฐ๑ในโครงงานตํางๆ ในฐานะครูท่ีปรึกษา ผลงานจากการสํงเสริมการอําน 
เขียน ผลงานจากกลํุมสาระการงานอาชีพตําง ๆ และได๎รับรางวัลจากโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

จุดที่ควรพฒันา 
 - ไม่มี  
 ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 สถานศึกษามีผลการประเมินด๎านคุณภาพของผ๎ูเรียน อยูํในระดับคุณภาพดีมาก จึงควรมีการพัฒนา
ตํอยอดความสําเร็จในการพัฒนาทักษะด๎านการงานอาชีพของผ๎ูเรียน โดยเน๎นพัฒนาทักษะการแก๎ป๓ญหาท่ี
เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพแตํละอยําง ให๎ผ๎ูเรียนใช๎ทักษะการสังเกต และศึกษาขั้นตอน ในการทํางาน
อาชีพ โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑เพื่อนําไปสํูการทําโครงงาน อาจใช๎โครงงานท่ีเคยทํามาแล๎วนํามา
ตํอยอดพัฒนาให๎มีความสมบูรณ๑มากขึ้น และทดลองใช๎ให๎เหมาะสมกับสภาพป๓ญหาของตนเอง ท้ังนี้ควร
สนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนดําเนินการในทุกกลํุมอาชีพ เพื่อให๎เกิดการพัฒนาของงานอาชีพท่ีหลากหลายมากขึ้น 
สํงเสริมการสํงโครงงานเข๎าประกวดในระดับตํางๆ อยํางตํอเนื่อง เน๎นการพัฒนาตํอยอดผลของโครงงานเพื่อ
การใช๎ประโยชน๑มากกวําการทําโครงงานเพื่อการประกวด เมื่อมีการพัฒนาโครงงานจนสามารถเป็นนวัตกรรม
แล๎วควรจัดทําเอกสารเผยแพรํประชาสัมพันธ๑หรือเผยแพรํผํานส่ือออนไลน๑ เพื่อให๎เกิดประโยชน๑ตํอสาธารณชน
ตํอไป  
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 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สถานศึกษามีผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพดีมาก จึงควรพัฒนาตํอยอดความสําเร็จในผลงาน
ท่ีเป็นจุดเดํนสํูการเป็นนวัตกรรมท่ียั่งยืน ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร๎างนวัตกรรมมาใช๎ในการบริหารงาน วิชาการ 
และกิจการนักเรียน จนสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน และเกิดประโยชน๑ตํอระบบการดูแลชํวยเหลือ
ผ๎ูเรียน โดยใช๎ระบบสารสนเทศโรงเรียนแมํแจํม MCinfo ทําให๎สามารถติดตามพฤติกรรมของผู๎เรียน      
ขณะท่ีอยูํในสถานศึกษาได๎ใกล๎ชิดมากขึ้น จึงควรพัฒนาตํอยอดระบบ MCinfo ให๎ครอบคลุมการดําเนินงาน 
ทุกกลํุมงานท่ีเหลือทุกกลํุม ได๎แกํ กลํุมบริหารงานบุคคล กลํุมบริหารงบประมาณ กลํุมบริหารท่ัวไป มีการเน๎น 
ระบบการนิเทศการสอนของครูแบบออนไลน๑ การบริหารจัดการงานธุรการ รายงานข๎อมูลหรือสํงเอกสาร   
ทางส่ือท่ีจัดทําขึ้นมา การจัดทําแบบทดสอบออนไลน๑ให๎ครอบคลุมตามความเหมาะสมของแตํละกลํุมสาระ 
การเรียนรู๎ เปิดโอกาสให๎ผ๎ูปกครองสามารถเข๎าถึงระบบการประเมินผลการดําเนินงานหรือแสดงความคิดเห็น
ตํอการบริหารจัดการของสถานศึกษาผํานรูปแบบ Google Forms 
 2. สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ POOMCHAEM MODEL          
ท่ีกําลังอยูํในชํวงดําเนินงานในระยะแรก โดยสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจของเป้าหมายการดําเนินงานให๎กับ 
บุคลากรในสถานศึกษาและผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย เพื่อให๎เกิดความรํวมมือในการสร๎างเครือขํายวัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีชีวิตของอําเภอแมํแจํม มีการติดตามประเมินผลการนํา POOMCHAEM MODEL ไปใช๎      
ในทุกกลํุมงาน และพัฒนาการดําเนินงานอยํางเป็นระบบตํอเนื่อง รวมท้ังมีการเผยแพรํนวัตกรรมของ
สถานศึกษาผํานส่ือออนไลน๑และผํานเครือขํายความรํวมมือของสถานศึกษามากขึ้น  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษามีผลการประเมินด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ       
อยูํในระดับคุณภาพดีมาก จึงควรพัฒนาตํอยอดผลสําเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของบุคลากรครู
ไปสํูความเป็นต๎นแบบด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น ควรจัดกิจกรรม
ศึกษาข๎อมูลรํวมกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข๎อง จัดทําเอกสารหนังสืออํานเพิ่มเติมเกี่ยวกับป๓ญหาในท๎องถิ่นโดยเฉพาะ 
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับป๓ญหาทางสังคม ป๓ญหาทางอาชีพ ป๓ญหาทางด๎านเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสํูการแก๎ไขป๓ญหา 
ในชุมชนอยํางรอบด๎าน นํามาสํูการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เกิดทักษะความสามารถ 
ในการสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง ท้ังนี้การจัดกิจกรรมควรเน๎นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีครอบคลุม 
ท้ังระบบ  คือ ด๎านความพอประมาณ มีเหตุผล และสร๎างภูมิค๎ุมกันท่ีดีในการดํารงชีวิต ท้ังนี้  ควรมีการ
ดําเนินงาน พัฒนาอยํางตํอเนื่อง และเผยแพรํองค๑ความรู๎ท่ีได๎จากการดําเนินงานสํูสาธารณชนอยํางกว๎างขวาง 
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7. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนแมํแจํม มีกระบวนการพัฒนาผ๎ูเรียน โดยได๎จัดให๎มีโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรมการสอน กิจกรรมห๎อง สมุดท่ีให๎บริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง หรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม กิจกรรมจัดหา/ผลิตและ
พัฒนาส่ือนวัตกรรมมีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห๑ให๎ผ๎ูเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอําน ฟ๓ง ดู
และส่ือสารด๎วยการพูดหรือเขียนตามความคิด นําเสนอความคิด วิธีการแก๎ป๓ญหา ด๎วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง กําหนดเป้าหมาย คาดการณ๑ ตัดสินใจ แก๎ป๓ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค๑
ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ สามารถเช่ือมโยงความรู๎เดิมกับความรู๎ใหมํในรูปแบบฐานการเรียนรู๎วันวิชาการ    
มีการสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนใช๎ส่ือเทคโนโลยีในการเรียน มีแหลํงเรียนรู๎และแหลํงสืบค๎นข๎อมูล ได๎แกํ ห๎องสมุด       
มีการกําหนดแผนการจัดการเรียนรู๎การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการการเรียนการสอนโดยเน๎นการใช๎
คําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผ๎ูเรียน และกิจกรรมเสริมศักยภาพให๎กับเหมาะสมกับผ๎ูเรียนและความสนใจ 

นอกจากนี้ โรงเรียนแมํแจํมได๎มีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผ๎ูเรียน เพื่อให๎อยูํในสังคม       
ได๎อยํางมีความสุข เน๎นการพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผ๎ูเรียน มีการจัดกิจกรรม
คุณธรรม กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมทัศนศึกษากับนักเรียนทุกระดับช้ัน จัดกิจกรรมการพัฒนาให๎
เหมาะสมกับวัย เน๎นให๎ผ๎ูเรียนมีวินัย ซื่อสัตย๑ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและระบบ
ดูแลชํวยเหลือนําภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมารํวมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู๎ในโลกกว๎าง 
การเข๎าไปศึกษากับภูมิป๓ญญาในชุมชนรอบๆ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
 โรงเรียนแมํแจํมสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทย 

ภาษาตํางประเทศ และมีทักษะกระบวนการคิดคํานวณ คิดวิเคราะห๑วิจารณ๑ ได๎อยํางเหมาะสมตามระดับช้ัน     
และโรงเรียนยังได๎จัดกิจกรรมแขํงขันทักษะวิชาการภาษาไทย กิจกรรมสํงเสริมศักยภาพการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษ (English Camp : IEP) กิจกรรมเปิดโลกทัศน๑เด็กศิลป์-อังกฤษฟุตฟิตกับเจ๎าของภาษาและ
กิจกรรมพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษนอกสถานท่ี 

 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก๎ป๓ญหา 

 โรงเรียนแมํแจํมได๎ดําเนินพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยําง             
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก๎ป๓ญหาอยํางมีเหตุผลโดยมีการจัดการเรียนการสอน        
ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ท่ีหลากหลายใน 8 กลํุมสาระและเน๎นประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน     
ด๎านตําง ๆ อาทิเชํน การพัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยระบบ IS การจัดการเรียนการ สอนโครงงาน กิจกรรมลูกเสือ 
ชุมนุม ตรงตามหลักสูตรท่ีโรงเรียนได๎กําหนดไว๎ มีโครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งจากผลการดําเนิน
ตามโครงการดังกลําว สํงผลให๎ผ๎ูเรียนนําความรู๎ท่ีได๎รับไปปรับใช๎ในการคิด แก๎ป๓ญหาตํางๆ ได๎อยํางมีเหตุผล 
สามารถปรับตัวทันตํอการเปล่ียนแปลงในด๎านตําง ๆ ได๎อยํางมั่นใจ 
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 3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
 โรงเรียนแมํแจํมได๎สนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมข๎อมูลได๎ท้ังตัวเองและ    

การทํางานเป็นทีม เช่ือมโยงองค๑ความรู๎ และประสบการณ๑มาใช๎ในการสร๎างสรรค๑ส่ิงใหมํ  ๆ กระต๎ุนให๎ผ๎ูเรียน
เห็นป๓ญหาและสร๎างแรงจูงใจ สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง (IS) ท้ังในการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภายในห๎องเรียน การจัดกิจรรมตําง ๆ โครงงานของแตํละกิจกรรม การสร๎าง
ช้ินงานจากกิจกรรม สํงเสริมอาชีพ กิจกรรมชุมนุม การสร๎างช้ินงาน 

 4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 โรงเรียนแมํแจํมได๎ดําเนินการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสารได๎อยํางเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพจากการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ต้ังแตํ
การจัดการเรียนรู๎ ในสํวนของเทคโนโลยีให๎ตรงตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว๎ มีโครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และ  
งานห๎องสมุดของโรงเรียน โดยจัดให๎มีเครื่องคอมพิวเตอร๑เพื่อให๎บริการสืบค๎น สอบออนไลน๑ได๎ มีการใช๎
เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยการใช๎โปรแกรมทางคอมพิวเตอร๑ตําง ๆ เพื่อนําเสนอ
ผลงานเป็นช้ินงานท่ีหลากหลายท้ังในลักษณะเอกสาร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และวิดีโอ สังเกตพฤติกรรมตําง ๆ 
ของผ๎ูเรียน เชํน ความสามารถ ในการใช๎คอมพิวเตอร๑ ความสามารถในการใช๎อินเทอร๑เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศของผ๎ูเรียน 

 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 เพื่อให๎นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดําเนินการจัด

กิจกรรม/ โครงการสํงเสริมและพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตรอยํางหลากหลาย
และตํอเนื่อง อาทิ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท้ัง 8 กลํุม
สาระการเรียนรู๎ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและกิจกรรมชุมนุม นอกจากนี้ โรงเรียนได๎ดําเนินการสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎นักเรียน ได๎แสดงความสามารถ ทางวิชาการอยํางเต็มศักยภาพ ผํานเวทีการประกวดแขํงขันตําง ๆ 
ท้ังหนํวยงานทางราชการและเอกชนอยํางสม่ําเสมอ เพื่อให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงความสามารถของตนได๎
อยํางเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการแขํงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักเรียนโรงเรียนแมํแจํม    
ได๎เข๎ารํวมการแขํงขันในทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ และได๎รับรางวัลท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับภาค
อยํางตํอเนื่อง 

 6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํออาชีพ 
 มีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมและ

โครงการตําง ๆ ท่ีสํงผลให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎และทักษะพื้นฐานในการจัดการและเจตคติท่ีดีพร๎อมท่ีจะศึกษาตํอ 
ในระดับท่ีสูงขึ้นและด๎านอาชีพ ความพร๎อมในด๎านการศึกษาตํอ โรงเรียนได๎จัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
หลักสูตรครบท้ัง 8 กลํุมสาระ มีหลักสูตรแผนการเรียนทวิศึกษา จัดทําศูนย๑ฝึกทักษะอาชีพ ทําให๎ผ๎ูเรียนมี
ความรู๎ ทักษะพื้นฐานในการจัดการและเจตคติท่ีดี พร๎อมจะศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น 
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1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามสถานศึกษากําหนด  
 โรงเรียนแมํแจํมได๎กําหนด คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 8 ประการตามหลักสูตรสถานศึกษา    

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ท้ัง 8 คุณลักษณะโดย โรงเรียนได๎จัดทํากิจกรรม เชํน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรมคนดีศรีเชียงใหมํ กิจกรรมมารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย กิจกรรมสํงเสริมวินัย กิจกรรมสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ทุกวันศุกร๑ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ 
กิจกรรมความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย เพื่อให๎ผ๎ูเรียนตระหนักในคุณคําของภูมิป๓ญญาไทยและภูมิใจ
ในความเป็น ทําให๎ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดี 

 2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
 โรงเรียนแมํแจํม ได๎จัดทําโครงการและกิจกรรมสํงเสริมความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 

ได๎แกํ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมขบวนกิจกรรมและวันสําคัญตํางๆ รํวมกับชุมชน กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่นกิจกรรมมารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย เพื่อให๎นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ   
ในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ของชุมชนและท๎องถิ่น อีกท้ังยังให๎ผ๎ูเรียนได๎สืบทอด สืบสานความภาคภูมิใจ     
ในการแสดงศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ท่ีสํงเสริมด๎านการสํงเสริมอนุรักษ๑
ศิลปะการแสดงพื้นบ๎านของอําเภอแมํแจํม ศิลปะการแสดงพื้นบ๎าน กํอให๎เกิดผลตํอการพัฒ นาความคิด
สร๎างสรรค๑ สํงเสริมความเจริญงอกงามท้ังทางด๎านรํางกาย สติป๓ญญา อารมณ๑และสังคม รวมท้ังปลูกฝ๓งให๎มี
ความซาบซึ้งในคุณคําของ ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นและเกิดสุนทรียภาพ พัฒนาลักษณะนิสัยให๎มีระเบียบวินัย  
ในการทํางาน รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ตํอตนเองและตํอสํวนรวม สามารถอยูํรํวมกับสังคมอยํางมี
ความสุข ลงมือปฏิบัติจริง  สร๎างความกล๎าแสดงออกให๎แกํผ๎ูเรียน โดยสามารถนําความรู๎และทักษะไปใช๎ได๎   
ในชีวิตประจําวันรวมท้ังเกิดสุนทรียภาพในการดํารงชีวิตในสังคม และทําให๎เกิดความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น    
ในความเป็นไทยและคุณคําเกี่ยวกับภูมิป๓ญญาไทยและแสดงออกได๎อยํางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

 3) การยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมสํงเสริมเพื่อให๎นักเรียนเกิดการยอมรับ    

ท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย สามารถทํางานด๎วยกระบวนการการทํางานเป็นกลํุม รู๎จัก
ปฏิบัติหน๎าท่ีด๎วยความต้ังใจ มุํงมั่น พากเพียร ให๎ประสบผลสําเร็จตามตามเป้าหมายของหลักสูตร รวมถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรักและสามัคคีกันในหมูํคณะ ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอยํางท่ีดีให๎แกํผ๎ูอื่น 
ตลอดจนสามารถยอมรับทีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลายรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 

 4) มีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
 โรงเรียนแมํแจํมได๎ดําเนินการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มีสุขภาวะทางรํางกาย และลักษณะ        

จิตสังคมโดยการจัดดําเนินกิจกรรมโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพและได๎พัฒนาผ๎ูเรียนทุกมิติ ผ๎ูเรียนได๎รับ          
การประเมินภาวะโภชนาการท้ัง 2 ภาคเรียน เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎รับรู๎ภาวะโภชนาการของตนเอง และในรายท่ี
บกพรํองหรือเกินเกณฑ๑มาตรฐาน โรงเรียนได๎ดําเนินการกิจกรรมโครงการ อย.น๎อย ท่ีให๎ความรู๎ด๎านการพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน สํงผลให๎ผ๎ูเรียนมีภาวะโภชนาการท่ีถูกต๎องเหมาะสมตามป๓จเจก
บุคคล นอกจากนี้โรงเรียนได๎ให๎ผ๎ูเรียนได๎ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา มีการดําเนินการระบบ
ดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนโดยครูท่ีปรึกษา ผ๎ูปกครอง และตัวผ๎ูเรียนได๎ รํวมกันประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ 
และนําผลท่ีได๎มาแก๎ไขหรือสํงตํอข๎อมูล 
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2. ผลการด าเนินการ 
ในด๎านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผ๎ูเรียนสามารถอํานออกและอํานคลํองตามมาตรฐาน    

การอํานในแตํละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได๎ดี นักเรียนมีนิสัยรักการอําน และแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง   
จากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และส่ือตําง ๆ รอบตัว มีทักษะในการอําน ฟ๓ง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพื่อ
ค๎นหาความรู๎เพิ่มเติม เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลํุม มีทัศนคติท่ีดีตํออาชีพ สุจริต รวมถึงมีความเข๎าใจเรื่องความ
แตกตํางระหวํางบุคคล และระหวํางวัยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน ใช๎เทคโนโลยี      
ในการเรียนรู๎และนําเสนอผลงานอีกท้ังยังมีกิจกรรมท่ีชํวยให๎นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค๑ตามหลักสูตร 
มีน้ําใจ เอื้ออาทรผ๎ูอื่นและกตัญ๒ูกตเวทีตํอผ๎ูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง ตระหนัก    
รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ๑และพัฒนาส่ิงแวดล๎อม ได๎แสดงออกในทิศทางท่ีถูกต๎องเหมาะสม เห็นคุณคําในตนเอง    
มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกมีมนุษยสัมพันธ๑ท่ีดี รู๎จักการให๎เกียรติผ๎ูอื่น และเข๎ารํวมสร๎างผลงานจากการเข๎า
รํวมกิจกรรมตําง ๆ ท้ังด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ได๎แกํ กิจกรรม วัน 3 กรกฎ กิจกรรม
การแขํงขันกรีฑา - กีฬาสีภายใน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมวันคริตมาสต๑ ซึ่งเป็นเวทีท่ีแสดงความสามารถของ
นักเรียนในทุกด๎าน กิจกรรมวันไหว๎ครู ท่ีให๎นักเรียนสร๎างสรรค๑พานไหว๎ครูตามจินตนาการของนักเรียนได๎       
มีการให๎นักเรียนรู๎จักการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ทํางานอยํางมีความสุข พัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทํางานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และกิจกรรมสืบสานภูมิป๓ญญาพัฒนาสํูทักษะอาชีพ 
ท่ีทําให๎นักเรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได ้ 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนมีกิจกรรมสํงเสริมการอําน และการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ ได๎แกํ กิจกรรม
สํงเสริมการอํานในทุกระดับช้ัน มีเครือขํายด๎านวิชาการในการจัดกิจกรรมสํงเสริมกระบวนการคิด และการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เตรียมความพร๎อมในด๎านการศึกษาตํอการฝึกงานหรือการทํางาน  
นักเรียนได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพโดยตรงจากหนํวยงานและสถาบันการศึกษาตําง ๆ  
จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนท่ีมีความแตกตําง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสํงเสริมด๎านคุณธรรม จริยธรรม   
รักษ๑วัฒนธรรมท๎องถิ่น เพื่อให๎นักเรียนเป็นคนดี มีป๓ญญาและมีสุข 
4. จุดควรพัฒนา 

นักเรียนบางสํวนยังคงขาดทักษะทางด๎านการเขียน การอําน การส่ือสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
ขาดทักษะการคิด วิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ ขาดแรงจูง ใจใฝเรียนรู ขาดความรับผิดชอบและ           
ความเอาใจใสํตอการเรียนอยางจริงจัง ไมมีความสนใจและความถนัดในบางรายวิชา ผูปกครองไมมีเวลา
ติดตามดูแลอยํางใกลชิด ซึ่งสงผลใหมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ผูเรียนขาดความตระหนัก ไมเห็น
ความสําคัญของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ขาดทักษะการนําเสนอ ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง 
ไมกล๎าแสดงออก ไมกล๎าแสดงความคิดเห็น เพราะเกรงจะถูกครูตําหนิ เกรงเพื่อนไมยอมรับ กิจกรรมท่ีทําให
เกิดนวัตกรรมยังไมหลากหลาย นวัตกรรมยังไมไดมาตรฐานในการนําเสนอและการตอยอด และยังขาดการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอการเรียน 
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5. แนวการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับที่สูงขึ้น 
1) จัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานและการเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมทักษะความสามารถในการอําน       

การเขียนการส่ือสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ๑ของแตํละระดับช้ัน 
2) จัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมทักษะทางการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ     

ทางการศึกษาระดับชาติอยํางตํอเนื่อง 
3) จัดกิจกรรมสํงเสริมทักษะการสร๎างนวัตกรรมตามความสนใจของผ๎ูเรียน 
4) จัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมความสามารถด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) จัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมด๎านทักษะอาชีพให๎กับผ๎ูเรียน ตามความถนัดและความสนใจ 
6) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ท่ีเน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพให๎ชัดเจนขึ้น  เพื่อให๎

สอดคล๎องกับการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
7) จัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมและพัฒนา สมรรถภาพทางกายให๎เป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐาน และให๎รํางกาย

ได๎มีการเจริญเติบโตตามชํวงวัย 
6. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน  

- ปพ.5  
- รายงานผลการประเมินความสามารถในด๎านการคิดคํานวณ 
- รางวัลผลงานนักเรียน 
- ผลการแขํงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
- โครงงาน IS/แบบบันทึกผลงานนักเรียนในรายวชิา IS 
- โครงงานคุณธรรมท้ังระบบ 
- โครงงาน/ช้ินงาน/ผลงาน ของนักเรียน 
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
- รายงานการศึกษาตํอของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
- โครงการสํงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการหารายได๎ระหวํางเรียน 
- โครงการทักษะอาชีพ/กพด. 
- หลักสูตรท๎องถิ่น 
- แผนการจัดการเรียนรู๎ที่สํงเสริมการเรียนรู๎เกี่ยวกับท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในด๎านความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
- โครงการสํงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการหารายได๎ระหวํางเรียน 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจด๎านการยอมรับและอยูํรํวมกันบนความแตกตํางระหวําง  
   บุคคลในด๎านเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
- แบบบันทึกห๎องเรียนสีขาว 
- รายงานผลการประเมินนักเรียน SDQ 
- แฟ้มระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
- แบบรายงานภาวะโภชนาการ 
- รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางรํางกายตามเกณฑ๑ มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือ  
   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสํงเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม ผลการจัดการศึกษา โดยศึกษาข๎อมูลสารสนเทศจาก     
ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากร          
ในสถานศึกษา เพื่อวางแผนรํวมกันในการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ กําหนดพันธกิจ กลยุทธ๑ ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําปี ให๎สอดคล๎องกับสภาพป๓ญหา ความต๎องการพัฒนา และนโยบายการศึกษาพร๎อมท้ังจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให๎ผ๎ูรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพื่อให๎บรร ลุ
เป้าหมายท่ีกําหนดไว๎ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
โรงเรียนแมํแจํมได๎ดําเนินการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจจากการวิเคราะห๑สภาพป๓ญหา 

และความต๎องการของผ๎ูปกครอง ชุมชน และท๎องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอยํางรอบด๎าน โดยอาศัย
การศึกษา ข๎อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหนํวยงานต๎นสังกัดประกอบการ
ดําเนินการโดยละเอียด และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
แมํแจํม และบุคลากรภายใน สถานศึกษา เพื่อวางแผนรํวมกันกําหนด/ปรับเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจ   
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎เทําทันตํอการเปล่ียนแปลงทางด๎านวิทยาการ
ความรู๎ สังคมและเทคโนโลยี 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
โรงเรียนแมํแจํมบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ และมียุทธวิธีการพัฒนาท่ี 

ชัดเจน สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑และพันธกิจ มีการวางแผนอัตรากําลัง จัดหาทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณ                 
มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีสอดคล๎องกับเป้าหมาย นโยบายในการ    
จัดการศึกษา ศักยภาพของสถานศึกษา และความต๎องการของท๎องถิ่น พร๎อมมอบหมายงานให๎ผ๎ูรับผิดชอบ        
มีการนิเทศติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและพัฒนาอยํางตํอเนื่องเป็นไปตามแผนการนิเทศ และมีการบริหาร
จัดการระบบการประกันคุณภาพ ภายในตามกฎกระทรวง โดยแตํงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน พร๎อมรายงานผลการประเมินตํอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผ๎ูปกครอง ชุมชนและ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องทราบทุกกลํุมเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว๎  
มีการดําเนินการนิเทศกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงานโดยใช๎หลักการของ
วงจรเดมมิ่ง คือ PDCA มุํงพัฒนาผ๎ูเรียน ให๎เป็นคนดี คนเกํง และมีความสุข โดยใช๎ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนและครูทํางาน ด๎วยความเต็มใจ เต็มกําลัง เต็มเวลา ภายใต๎กรอบการบริหารงาน 4 กลํุมงาน ได๎แกํ               
กลํุมบริหารวิชาการ กลํุมบริหารงานบุคคล กลํุมบริหารงบประมาณ และกลํุมบริหารทั่วไป 
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2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ      
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนแมํแจํมมีการจัดการเรียนรู๎ ท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนอยํางรอบด๎านด๎วยการจัดหลักสูตร            
อยํางเป็นระบบ มีการประเมินความต๎องการจําเป็นของนักเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชน เพื่อรวบรวมข๎อมูล
รํวมกันค๎นหาจุดเดํน จุดด๎อยในการวางแผน จัดทําข๎อกําหนดท่ีสําคัญของหลักสูตร ออกแบบโครงสร๎าง
หลักสูตรที่สอดคล๎องกับความต๎องการของนักเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา และสาระการเรียนรู๎เพิ่มตาม
หลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีเปิดสอนต้ังแตํระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 มีการกํากับ ติดตามและ
นิเทศการจัดการเรียนรู๎ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โรงเรียนแมํแจํมได๎ดําเนินการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความเช่ียวชาญ            

ทางวิชาชีพ ตามแผนงานโครงการ โครงการพัฒนาบุคลกร และมีกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร  โดยการ
สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 77 คน จัดทําแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan) ครบ 
100 เปอร๑เซ็นต๑ เข๎ารํวมกิจกรรม PLC ครบ 100 เปอร๑เซ็นต๑ เข๎ารับการพัฒนาตนครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) 
เพื่อใช๎ประกอบการเล่ือนวิทยฐานะ ว21  95.58 เปอร๑เซ็นต๑ เข๎ารับการอบรมพัฒนาตนเองด๎วยระบบ      
TEPE Online ครบ 100 เปอร๑เซ็นต๑ และสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรเข๎ารับการอบรมพัฒนาตนเองท่ีสอดคล๎อง
กับสาขาวิชาท่ีปฏิบัติการสอนและเข๎ารับการอบรมตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานเข๎ารับการอบรมพัฒนาตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เข๎ารับ
การพัฒนาตนเอง ตรงตามหลักสูตรอื่น ๆ ไมํตํ่ากวําคนละ 20 ช่ัวโมงตํอปีการศึกษา ครบ 100 เปอร๑เซ็นต๑  
และท่ีสําคัญท่ีสุดโรงเรียนแมํแจํมได๎สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให๎ได๎รับการเล่ือน
วิทยฐานะสูงสุดเมื่อถึงระยะเวลาตามท่ีกําหนด  

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนแมํแจํมมีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพโดยมีโครงการปรับปรุงสภาพแวดล๎อม                

ให๎มีแหลํงเรียนรู๎ท่ีหลากหลายท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ความสุข ปลอดภัยและมี สุขภาวะท่ีดี ได๎แกํ อาคารเรียน อาคารหอพักนักเรียน อาคารหอประชุม โรงอาหาร 
ห๎องพยาบาล อาคารโรงฝึกงาน สนามกีฬาและอาคารประกอบตําง  ๆ มีการติดต้ังสัญญากริ่งเตือนภัย         
ถังดับเพลิงประจําอาคารเรียน ติดต้ังเครื่องตัดไฟทุกอาคาร รวมท้ังมีการตรวจสอบสภาพทุกภาคเรียนท่ีติดต้ัง
เครื่องกรองน้ําด่ืมและเครื่องทําความเย็น มีห๎องน้ําบริการอยํางเพียงพอ สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี้ได๎
จัดมุมความรู๎และมุมพักผํอน บริเวณโรงอาหาร หน๎าสหกรณ๑ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความมั่นคง แข็งแรง 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเอื้อตํอการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักเรียน ตลอดจนการปรับปรุง 
ซํอมแซมให๎อยูํในสภาพดี แข็งแรงสวยงาม เหมาะแกํการทํากิจกรรม รวมท้ังให๎บริการด๎านสถานท่ี อุปกรณ๑
และส่ิงอํานวยความสะดวก จัดบริการด๎านสาธารณูปโภคอยํางท่ัวถึงและเพียงพอ จัดระบบป้องภัยซึ่งได๎
ตรวจสอบการใช๎งานทุกป ีจัดระบบการซํอมแซมปรับปรุงและบํารุงรักษาอยํางตํอเนื่อง 
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนแมํแจํมใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎    

โดยใช๎รูปแบบกระบวนการบริหารที่ประยุกต๑ใช๎แนวคิดการบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Model 
; PDCA) มาใช๎การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ ได๎กําหนดผ๎ูรับผิดชอบในการจัดทําและพัฒนาระบบ
สารสนเทศอยํางชัดเจน นอกจากนี้ยังมีโครงการ/กิจกรรม/แผนงานท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกปีการศึกษา ในการนี้โรงเรียนมีการพัฒนา Digital Platform ระบบข๎อมูลสารสนเทศเทคโนโลยี
เพื่อการบริหารจัดการท่ีสามารถเช่ือมโยงกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องนําไปสํูการพัฒนา Big Data เพื่อการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลทุกมิติ เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการ นอกจากนี้โรงเรียนแมํแจํม มีความมุํงเน๎นในการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ประโยชน๑ทางการศึกษาจึงได๎
พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารจัดการนักเรียน ท้ังในด๎านของการบริหารวิชาการ และกิจการ
นักเรียน ซึ่งเป็นการเลือกใช๎ทรัพยากรท่ีไมํมีคําใช๎จําย และเลือกใช๎ระบบท่ีมีความใกล๎เคียงกับสภาพบริบทของ
โรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และเกิดประโยชน๑ตํอระบบการดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนมากท่ีสุด     
ระบบสารสนเทศโรงเรียนแมํแจํม MCinfo ในการการเช็คช่ือเข๎าแถวหน๎าเสาธง ,การเช็คช่ือเข๎าเรียนรายวิชา,
กิจกรรมชุมนุม, การประเมิน SDQ, การประเมิน EQ และการบันทึกคะแนนพฤติกรรม ทางโรงเรียนได๎ดําเนินการ
สมัครใช๎งานระบบ Google For Education ภายใต๎โดเมน @maechaem.ac.th และมีระบบอินเทอร๑เน็ต
ความเร็วสูง สําหรับใช๎ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ สํงเสริมให๎ครูใช๎ส่ือเทคโนโลยีเพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของแตํละวิชาและได๎ให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศ
ให๎กับผ๎ูท่ีต๎องการใช๎งานข๎อมูลตําง ๆ โดยสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎ท่ีเว็บไซต๑ www.maechaem.ac.th 
2. ผลการด าเนินการ 

1) มีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน๑และพันธกิจสอดคล๎องกับสภาพป๓ญหาความ ต๎องการพัฒนา         
ของสถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น และสอดคล๎องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี สอดคล๎องกับการพัฒนาผ๎ูเรียน       
ทุกกลํุมเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐาน
ตําแหนํง ข๎อมูลสารสนเทศมีความถูกต๎อง ครบถ๎วน ทันสมัย นําไปประยุกต๑ใช๎ได๎ ดําเนินการอยํางเป็นระบบ
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระต๎ุนผ๎ูเรียนให๎ใฝ่เรียนรู๎ 

3) มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี ให๎สอดคล๎องกับสภาพ
ป๓ญหา ความต๎องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียมีสํวนรํวมในการพัฒนา
และรํวมรับผิดชอบ 

4) ผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย และเครือขํายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีสํวนรํวมในการรํวมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา 

5) มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบ 
และตํอเนื่อง เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

6) มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีสํวนรํวม ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุํงพัฒนาผ๎ูเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

7) มีการระดมทรัพยากร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขํายผ๎ูปกครอง ชมรมฯศิษย๑เกํา 
สํงผลให๎สถานศึกษามีส่ือ และแหลํงเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ 

 

http://www.maechaem.ac.th/
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3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน๑ ปรัชญาและ

จุดเน๎นของสถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและ
มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย มีผ๎ูบริหารที่มีวิสัยทัศน๑ และมีความสามารถเป็นสํวนใหญํ จึงทําให๎การ
บริหารจัดการด๎านตําง ๆ มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศของโรงเรียน เป็นหมวดหมูํ และเป็นป๓จจุบันทําให๎
การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย        
มีสํวนรํวม กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน และอัตลักษณ๑ท่ีสถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด และดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี นําผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และจัดสํงรายงานผลการประเมินตนเองให๎หนํวยงานต๎นสังกัด     
มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่ําเสมอ จัดรายวิชาเพิ่มเติมและรายวิชาเสริม
ศักยภาพท่ีหลากหลาย ให๎นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน 

ครูได๎ปฏิบัติหน๎าท่ีตรงกับความรู๎ความสามารถหรือคุณวุฒิทําให๎งานมีคุณภาพ ได๎รับการยอมรับ        
จากผ๎ูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ นําผลท่ีได๎จากการรับมอบหมาย มาปรับใช๎ พัฒนาโรงเรียนจนสํงผลให๎นักเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชน   
เกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผ๎ูบริหารให๎คําแนะนํา คําปรึกษาทางด๎านวิชาการและ   
เอาใจใสํการจัดการศึกษาอยํางเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีส่ิงอํานวยความสะดวกพอเพียง 
อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎สําหรับผ๎ูเรียน จัดห๎องสมุดท่ีให๎บริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให๎ผ๎ูเรียน เรียนรู๎ด๎วยตนเอง หรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม มีการสร๎างและพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน๑จากแหลํงเรียนรู๎ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง แลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค๑กรท่ีเกี่ยวข๎อง โรงเรียนให๎บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือสาร  การเรียนรู๎เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ๑ โดยบริการ Wireless network         
ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีสะดวก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ทันสมัยทําให๎นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
4. จุดควรพัฒนา 

การบริหารจัดการนําวงจร PDCA ควบคํูกับ POOMCHAEM MODEL ใช๎ทุกงาน ทุกกลํุมงาน การนิเทศ
กํากับติดตามอยํางตํอเนื่องและนําผลจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางานอยํางจริงจัง จัดส่ืออุปกรณ๑ประจํา  
ห๎องเรียนห๎องปฏิบัติการให๎ใช๎งานเต็มประสิทธิภาพ นําระบบสารสนเทศในระดับสํวนบุคคล สํวนกลํุมงาน   
และงานมาใช๎ประโยชน๑ 
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5. แนวการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับที่สูงขึ้น 
การบริหารสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการนําวงจร PDCA ควบคํูกับ KIEWLOM MODEL ไปใช๎ให๎ท่ัวถึง

กําหนดปฏิทินการนิเทศกํากับติดตามงาน จัดสรรงบประมาณ จัดซื้อ จัดหา จัดซํอมอุปกรณ๑และส่ือเทคโนโลยี
สนับสนุนการใช๎แหลํงเรียนรู๎ท่ีหลากหลายแบบบูรณาการ จัดระบบสารสนเทศให๎ครบถ๎วนในระดับสํวนบุคคล 
สํวนกลํุมงานและสํวนงานให๎มากขึ้น สามารถนํามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด และเกิดประสิทธิผลให๎กับ
สถานศึกษา 

 
6. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน  

- มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนแมํแจํม  
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจําปี 
- ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
- โครงการ/กิจกรรม/งาน 
- รายงานการประเมินตนเอง/รายงานประจําปีของโรงเรียน 
- ข๎อมูลอัตรากําลัง 
- คําส่ังแตํงต้ังมอบหมายงานบุคคลากร 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกข๎อความขอจัดซื้อ จัดจ๎าง 
- แบบจัดซื้อจัดจ๎าง 
- บัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ๑ประจําปี 
- แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจตํอการบริการงานพัสดุ 
- แฟ้มระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
- สรุปข๎อมูลสารสนเทศการประเมินนักเรียน SDQ 
- รายงานผลการดูแลระบบชํวยเหลือนักเรียน  
- ปฏิทินการนิเทศภายใน 
- รายงานผลการนิเทศภายใน 
- รายงานสรุปสถิติการสํงวิจัยในช้ันเรียน 
- เอกสารรายงานวิจัยในช้ันเรียน 
- คําส่ังโรงเรียนแมํแจํม 
- หลักสูตรสถานศึกษา (โรงเรียนแมํแจํม) 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตํอการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา 
- รายงานแหลํงเรียนรู๎(ฝึกงานอาชีพ) ของนักเรียนทวิศึกษา(ชํางไฟฟ้ากําลัง) และคหกรรม 
- รายงานฐานการเรียนรู๎ของศูนย๑ฝึกทักษะอาชีพ และสหกรณ๑ โรงเรียนแมํแจํม 
- แฟ้มการดําเนินงานการจัดการศึกษาแบบเรียนรํวม 
- Flowchart กระบวนการดําเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านตามหลักสูตร 
  สถานศึกษาและทุกกลํุมเป้าหมาย (การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน งานพัฒนาทักษะ 
  อาชีพและสหกรณ๑และงานเรียนรํวม)     
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- กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน    
- รายงานผลการอบรมด๎วยระบบ TEPE Online 
- รายงานผลอบรมครูรูปแบบครบวงจร 
- รายงานการอบรมด๎านอื่นๆ 
- ตารางการปฏิบัติงานนักการ, แมํบ๎าน 
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของครูและนกัเรียนท่ีมีตํอส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัด 
  การเรียนการสอน 
- แบบตรวจสอบความปลอดภัย อาคาร สนามกีฬา ส่ิงแวดล๎อม 
- รายงานการใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกโรงเรียน 
- ตารางและสมุดบันทึกเวรยามโรงเรียนแมํแจํม 
- แบบรายงานจํานวนนักเรียนหอพักนักเรียนโรงเรียนแมํแจํม 
- เว็บไซต๑โรงเรียนแมํแจํม 
- การจัดทําข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยระบบออนไลน๑ 
- รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน 

 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได๎ดําเนินการสํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ โดยดําเนินงาน/
โครงการกิจกรรมอยํางหลากหลาย ได๎แกํ งานพัฒนาระบบหลักสูตรและนิเทศ มีการประชุมปฏิบัติการ  
ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มุํงสํูมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงานโดย
ทุกระดับช้ันจัดทําหนํวยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร๎างรายวิชา หนํวยการเรียนรู๎ สัดสํวนคะแนน
แตํละหนํวยให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) กําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ท่ีสอดคล๎องกับหนํวยการเรียนรู๎ สนับสนุนให๎ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให๎
นักเรียนได๎มีสํวนรํวม ได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความได๎ด๎วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ 
เน๎นทักษะการคิด ครูมีการจัดบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎  ครูใช๎ส่ือ       
การเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือ
การสอนท่ีใช๎ มีวิจัยในช้ันเรียน และได๎รับการตรวจให๎คําแนะนําโดยคณะกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนา มีกิจกรรม
พัฒนาบุคลากร เพื่อสํงครูเข๎ารับการอบรมกับหนํวยงานตําง ๆ ศึกษาดูงานมุํงเนนให๎ครู บุคลากรได๎พัฒนา
ตนเองเพื่อพัฒนาวิชาชีพ จัดให๎ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ ทํา PLC และสร๎างเครือขําย PLC มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู๎ทางวิชาการรํวมกันแลกเปล่ียนความรู๎ประสบการณ๑และให๎ข๎อมูลป้อนกลับ 
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3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

โรงเรียนแมํแจํมมีการสํง เสริมให๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา             
โดยอิงมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน๎นกระบวนการ
จัดการเรียนรู๎ท่ีผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) อยํางหลากหลาย เชํน บรรยาย บทบาทสมมุติ 
ใช๎ส่ือเทคโนโลยี เป็นต๎น มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน มีการสร๎างความมีสํวนรํวมจากครูผ๎ูสอน 
นักเรียน ผ๎ูปกครองและชุมชนอยํางตํอเนื่อง มีการจัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมศักยภาพของผ๎ูเรียนตามความสนใจ 
ดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมตําง ๆ ท่ีเน๎นการฝึกทักษะด๎านวิชาการ ทักษะอาชีพ รวมถึงสํงเสริม   
การจัดการเรียนรู๎เฉพาะสําหรับผ๎ูท่ีมีความต๎องการความชํวยเหลือพิเศษ โดยดําเนินโครงการเรียนรํวมและ
กิจกรรมการพัฒนานักเรียนท่ีมีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ ซึ่งการจัดการเรียนรู๎ตําง ๆ สอดคล๎องกับสาระ
ท๎องถิ่น สภาพบริบทและความต๎องการของผ๎ูเรียน 

3.2 ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โรงเรียนสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎โดยการใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ท่ีเอื้อตํอ         

การเรียนรู๎ อาทิเชํน ด๎านแหลํงเรียนรู๎ ได๎มีการสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนได๎มีการเรียนรู๎ท่ีหลากหลายท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาดังจะเห็นได๎จากหลักฐานทางสถิตการใช๎ห๎องสมุด การรายงานการใช๎แหลํงเรียนรู๎             
ภาพการจัดการเรียนการสอน ผลงานครูและนักเรียนท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหา สาระ มาตรฐานการเรียนรู๎ 
ตัวช้ีวัด และจุดประสงค๑การเรียนรู๎ ตามแผนการจัดการเรียนรู๎ ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ       
ทางโรงเรียนได๎จัดห๎องเรียนท่ีมีอุปกรณ๑ท่ีสนับสนุนในด๎านการจัดการเรียนรู๎ครบทุกห๎องเรียน เชํน โทรทัศน๑ 
Projector และเครื่องเสียง โดยครูสามารถใช๎ส่ือการสอนได๎หลากหลายท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหา สาระ มาตรฐาน
การเรียนรู๎ ตัวช้ีวัด และจุดประสงค๑การเรียนรู๎ในรายวิชาสามารถทําให๎ ผ๎ูเรียนเข๎าใจในเนื้อหามากขึ้นและ
ผ๎ูเรียนยังสามารถการเรียนรู๎ในด๎านตําง ๆ ผํานส่ือ Electronic หรือ Internet สนองความต๎องการและความ
สนใจของ ผ๎ูเรียนได๎เป็นอยํางดี 

3.3 การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
โรงเรียนแมํแจํมมีการสํงเสริมให๎ครูผ๎ูสอนรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีข๎อมูลผ๎ูเรียนรายบุคคลตาม

ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน เน๎นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการปฏิสัมพันธ๑เชิงบวก มีการพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับกิจกรรม จัดสภาพแวดล๎อม บรรยากาศในช้ันเรียนท่ีสํงเสริมและเอื้อตํอการ
เรียนรู๎ สํงเสริมให๎เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนแมํแจํมสํงเสริมให๎ครูผ๎ูสอนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีสอดคล๎องตามตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู๎ ท่ีปรากฏในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแมํแจํม และกําหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในระเบียบการวัด
และประเมินผลโรงเรียนแมํแจํม มีการดําเนินกิจกรรมวิเคราะห๑ข๎อสอบสําหรับการทดสอบกลางภาคและ  
ปลายภาค ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อการวัดผลและประเมินผลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทําให๎ ครูผ๎ูสอนมีข๎อสอบ      
ท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ และนักเรียนสามารถรู๎ ผลการสอบได๎ทันที หลังจากการทดสอบในแตํละครั้ง 
นอกจากนี้ยังมีข๎อมูลท่ีเป็นแบบประเมินข๎อสอบให๎แกํครูผ๎ูสอน ทําให๎รู๎ข๎อบกพรํองและนําไปวางแผนแก๎ไข    
ป๓ญหาเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนได๎ โรงเรียนได๎กําหนดนโยบาย วิธีการ และรูปแบบการรายงานผลการเรียนเพื่อให๎
นักเรียน ผ๎ูปกครองและชุมชน ได๎รับทราบด๎วยข๎อมูลท่ีมีความถูกต๎องชัดเจน โดยกําหนดให๎ครูประจําวิชาจะ
ตัดสินผลการเรียนและบันทึกผลในโปรแกรม Bookmark 2551 และรายงานผลให๎ผ๎ูปกครองรับทราบโดยตรง
ด๎วยการจัดประชุมผ๎ูปกครองช้ันเรียน (Classroom Meeting) ในทุกภาคเรียน นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผล
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การจัดการศึกษาในท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือขํายผ๎ู ด๎วยเอกสารหลักฐาน
ครบถ๎วนเป็นป๓จจุบันโรงเรียนจัดให๎มีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู๎และหลักสูตรโดยใช๎ข๎อมูลผลการเรียน
ของนักเรียนเป็นองค๑ประกอบ มีข๎อมูลการวิเคราะห๑ผ๎ูเรียน ข๎อมูลผ๎ูเรียนรายบุคคลตามระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนเพื่อใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน นักเรียนท่ีได๎รับการ
ตัดสินผลการเรียนและอยูํในกลํุมเกํงจะได๎รับการสํงเสริมให๎พัฒนาตามความสามารถและศักยภาพด๎วย
กิจกรรมตําง ๆ เชํน การแขํงขันทักษะด๎านวิชาการ และสําหรับนักเรียนท่ีอยูํในกลํุมอํอนหรือมีผลการเรียน   
ไมํผํานเกณฑ๑ จะได๎รับการสอนซํอมเสริมและพัฒนาตนเองในคาบเรียนพัฒนาศักยภาพด๎วยความรํวมมือ
ระหวํางครูท่ีปรึกษา ผ๎ูปกครองและครูฝ่ายวิชาการ ครูผ๎ูสอนจะได๎รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียน      
การสอนจากหัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนและฝ่ายบริหารอยํางตํอเนื่อง มีการบันทึกหลังการสอนเพื่อนําไปสํู      
การแก๎ไขข๎อบกพรํองของผ๎ูเรียน ด๎วยการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนในทุก ๆ ภาคเรียน 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลป้อนกลับเพือ่ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนแมํแจํมจัดการประชุมกลํุมงานตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง มีการดําเนินโครงการการขับเคล่ือน

กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) โดยเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎แกํครูและ
บุคลากรทุกคน เพื่อให๎การแลกเปล่ียนเรียนรู๎อยํางเป็นระบบและสามารถนําผลการแลกเปล่ียนเรียนรู๎มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ได๎ดําเนินการ
ขับเคล่ือนกระบวนการ PLC มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่อง มีโครงการและกิจกรรมท่ี
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร เปิดโอกาสให๎ครูและบุคลากรได๎แสดงความสามารถของตนเองอยํางเต็ม                 
ท่ีสร๎างองค๑ความรู๎เป็นเอกลักษณ๑ของโรงเรียน เพื่อให๎เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ และเป็นแนวทางในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู๎ โดยครูนําความรู๎ไปออกแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning พัฒนา
เทคนิคและวิธีการสอนของตนเอง และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาตํางๆ 
2. ผลการด าเนินการ 

โรงเรียนได๎มีการสํงเสริม พัฒนาความรู๎ ความสามารถของครูผ๎ูสอนท้ังด๎านความรู๎และด๎านการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน และจากการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมอยํางหลากหลาย เพื่อพัฒนา   
ให๎ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ 
3. จุดเด่น 

ครูมีความต้ังใจ มุํงมั่นพัฒนาในการสอนของตนเอง โดยจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยการคิด         
ได๎ปฏิบัติจริง สืบค๎นและสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง โดยคํานึงถึงความแตกตํางของผ๎ูเรียน มีการให๎วิธีการและ
แหลํงเรียนรู๎ท่ีหลากหลาย สํงเสริมการแสวงหาความรู๎จากส่ือเทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง ครูมีการ
รํวมมือกันแก๎ป๓ญหาตําง ๆ ของนักเรียน โดยการเข๎ารํวมชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) และมีการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผ๎ูสอนทุกคน รวมถึงการทําวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. จุดควรพัฒนา 

ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก ทําให๎การจัดการเรียนรู๎ไมํเต็มตามศักยภาพท่ีวางแผนไว๎       
ครูใช๎ส่ือเทคโนโลยี แหลํงเรียนรู๎ท่ีไมํหลากหลาย การสร๎างเครือขาย PLC บูรณาการขา๎มกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
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5. แนวการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับที่สูงขึ้น 
พัฒนาและสํงเสริมครูให๎มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ โดยสร๎างผ๎ูเรียน      

ให๎มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีการบูรณาการภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในรายวิชาตําง ๆ ให๎มากขึ้น ครูในแตํละกลํุม   
สาระฯ รํวมกันวางแผนการจัดการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด บูรณาการกลํุมสาระ 
และวางแผนการวัดและประเมินผลให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดอบรมวิธีการสร๎างและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดผล ใช๎โปรแกรมวิเคราะห๑ข๎อสอบเพื่อให๎เครื่องมือสมบูรณ๑ สร๎างเครือขําย PLC ท้ังในและนอก
สถานศึกษา และนําผลจากการ PLC มาพัฒนาตํอยอดอยาํงเป็นรูปธรรม 

 
6. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน  

- หลักสูตรสถานศึกษา  
- แบบประเมินความพึงพอใจตํอการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา  
- แผนการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning  
- โครงการสํงเสริมทักษะด๎านตํางๆของผ๎ูเรียน  
- กิจกรรมสํงเสริมศักยภาพตามความถนัดของผ๎ูเรียน  
- กิจกรรมแนะแนว  
- โครงการเรียนรํวม  
- แบบสํารวจการใช๎ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนการสอน  
- สรุปสถิติการเข๎าใช๎บริการห๎องสมุด  
- แบบรายงานการใช๎แหลํงเรียนรู๎  
- ภาพกิจกรรม (การใช๎ส่ือการสอน/การปฏิบัติงานของนักเรียน)  
- เว็บไซต๑แหลํงเรียนรู๎  
- โครงการพัฒนาส่ือและแหลํงเรียนรู๎  
- รายงานการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
- กิจกรรมห๎องเรียนสีขาว  
- กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
- แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยนักเรียน  
- การวิเคราะห๑ข๎อสอบและสถิติการวิเคราะห๑ข๎อสอบ  
- เอกสารธุรการชั้น ปพ.5 และ ปพ.6 
- แบบบันทึกการประชุมกลํุมงานตํางๆ  
- โครงการท่ีสนองกลยุทธ๑ด๎านการสร๎างเสริมสังคมแหํงการเรียนรู๎  
- รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  
- รายงานการวิจัยในช้ันเรียน  
- โครงการพัฒนาบุคลากร  
- แผนงานอบรมและประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากร  
- ผลงานดีเดํนของครูและบุคลากร  
- คําส่ัง/ประกาศตํางๆ 
- เกียรติบัตร 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนแม่แจ่ม ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่า

เป้าหมาย 
2562 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
1.1.1 มีความสามารถในการอําน เขียน การส่ือสาร 

และการคิดคํานวณ 
84 89.34 ดีเลิศ สูงกวําเป้าหมาย 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑           
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน      
ความคิดเห็นและแก๎ป๓ญหา 

92 92.82 ยอดเย่ียม สูงกวําเป้าหมาย 

1.1.3 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 92 100 ยอดเย่ียม สูงกวําเป้าหมาย 
1.1.4 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
90 93.25 ยอดเย่ียม สูงกวําเป้าหมาย 

1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

82 69.11 ปานกลาง ตํ่ากวําเป้าหมาย 

1.1.6 มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี      
ตํองานอาชีพ 

92 92 ยอดเย่ียม เทํากับเป้าหมาย 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     
1.2.1 การมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดี         

ตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
92 92.93 ยอดเย่ียม สูงกวําเป้าหมาย 

1.2.2 ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 92 92 ยอดเย่ียม เทํากับเป้าหมาย 
1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตําง

และหลากหลาย 
92 92 ยอดเย่ียม เทํากับเป้าหมาย 

1.2.4 สุขภาวะทางรํางกาย และลักษณะจิตสังคม 92 92.66 ยอดเย่ียม สูงกวําเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน๑และพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กําหนดชัดเจน 
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม เทํากับเป้าหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ เทํากับเป้าหมาย 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพ
ผ๎ูเรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลํุมเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ เทํากับเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม เทํากับเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่า

เป้าหมาย 
2562 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน 

2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคม    
ท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม เทํากับเป้าหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและจัดการเรียนรู๎ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม เทํากับเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและ 

ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ 
ในชีวิตได๎ 

87 88.23 ดีเลิศ สูงกวําเป้าหมาย 

3.2 ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎
ท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ 

87 95.13 ยอดเย่ียม สูงกวําเป้าหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 87 95.79 ยอดเย่ียม สูงกวําเป้าหมาย 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ 

และนําผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน 
80 83 ดีเลิศ สูงกวําเป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ๎

87 100 ยอดเย่ียม สูงกวําเป้าหมาย 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ร๎อยละ 90 ข้ึนไป ยอดเย่ียม 
ร๎อยละ 80 - 89 ดีเลิศ 
ร๎อยละ 70 - 79 ดี 
ร๎อยละ 50 - 69 ปานกลาง 
น๎อยกวํา ร๎อยละ 50 กําลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

8. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
สถานศึกษา 

 
- โลํประกาศเกียรติคุณการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
แบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎แบบวิชาชีพ 
 
- รางวัลสถานศึกษาต๎นแบบ ดีเดํน ด๎านการสอนธรรมศึกษา 
ของอําเภอแมํแจํม เน่ืองในสัปดาห๑สํงเสริมการเผยแพรํ
พระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลก 
ประจําปี 2562 
 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประเมินการโรงเรียนจัดการ
เรียนรู๎การสหกรณ๑รางวัลพระราชทาน ประจําปี 2562 ระดับ
ภาค 
 
-รางวัลระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ระดับเหรียญเงิน 
อันดับที่ 6 
 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
 

- คณะสงฆ๑อําเภอแมํแจํม 
 
 
 
 

- กรมสํงเสริมสหกรณ๑ 
 
 
 
-  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 

ผู้บริหาร - นายนิกร แก๎วคําดี ได๎รับรางวัลผู๎ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรสุภา ประจําปี 2562 ระดับเขตพ้ืนที่ 
 
- นายนิกร แก๎วคําดี ได๎รับรางวัลทรงคุณคํา สพฐ. ( OBEC 
AWARDS ) ประเภท ผู๎อํานวยการสถานศึกษายอดเย่ียม 
มัธยมศึกษาขนาดกลาง ด๎านวิชาการยอดเย่ียม   
ระดับเหรียญทอง 
 
- นายนิกร แก๎วคําดี  ได๎รับรางวัล ความคิดสร๎างสรรค๑
นิทรรศการผลงาน เชิงวัฒนธรรมและงานนวัตกรรมประยุกต๑ 
ด๎านศิลปวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา 
 
- นายนิกร  แก๎วคําดี ได๎รับรางวัล Super Teacher 
 
 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ํ
 
 
 
- ภาคีเชียงใหมํเพ่ือปฏิรูปการศึกษารํวมกับ 
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหม ํ
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
ครู - รางวัล Super Teacher 

   1. นางนุชนาฎ   นาแก๎ว 
    
- รางวัล คุรสุดุดี เน่ืองในวันครู ประจําปี 2563 
   1. นางสายพิณ สวนใจ 
   2. นายนิรุติ สิทธิวานนท๑ 
   3. นายลิขิตศิลป์ คํามาลา 
   4. นางรุํงรัตน๑ เถินบุรินทร๑ 
   5. นายเวทพิสิฐ วิสิทธ์ิพจมาลย๑ 
   6. นายชัยบดี ไชยพรหม 
   7. นายชานันท๑ อนุบัน 
   8. นางอัมภวัลย๑ พฤษกรรม 
   9. นางสาววิภาพร โปธิ 
 
- รางวัลคนดีศรีเชียงใหมํ ประจําปี 2562 
   1. นางเจนจิรา วงศ๑วัฒนานุกูล 
   2. นายสิทธิพร สินธุปี   
   3. นายนฤพงษ๑ ฟองแก๎ว 
   4. นางสาวธนิสสรา ไมตรี  
   5. นางสาวปวีณา อุทัยทัศน๑  
   6. นางสาวศรีฟ้า วงศานนท๑  
   7. นางสาวปาลิดา เคลือวัง 
 
- รางวัลครฝูึกสอนกิจกรรมการแขํงขันในการประชุมวิชาการ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา 2562 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ครูผู๎ฝึกสอนกิจกรรมการพูด
สุนทรพจน๑ ระดับชั้น ม.4-ม.6 การแขํงขันทักษะภาษาไทย) 

1. นางสาวธนิสสรา  ไมตรี 
 

- รางวัลลําดับที่ 3 แขํงขันกิจกรรมทักษะวิชาการ การสรา๎ง
สํานึกพลเมือง เรื่องการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
   1. นางสาวดาวเรือง แสงคํา 
   2. นางสาวบุษราพร กึกก๎อง 
 
- รางวัลครผูู๎สอนที่มีผลงานนวัตกรรมการปฏิรูปการเรียนรู๎
อยํางย่ังยืนและโดดเดํน Super Teacher ระดับ 2 
    1. นายนิรุติ สิทธุวานนท๑ 
 
 

- ภาคีเชียงใหมํเพ่ือปฏิรูปการศึกษารํวมกับ 
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหม ํ
 
- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมํ เขต 6 และสมาคมครูแมํแจํม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการคนดีศรีเชียงใหม ํ
 
 
 
 
 
 
 
 
-  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
 
 
 
 
 
 
-  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
 
 
 
 
-  ภาคีเชียงใหมํเพ่ือปฏิรูปการศึกษารํวมกับ 
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหม ํ
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
- รางวัลครผูู๎สอนดีเดํนที่มีผลการปฏิบัติระดับดีเดํนในการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน กลุํมสาระสงัคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    1. นางสาวกรวรรณ โกฏิมูล 
 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา การ
ประกวดโครงการอัตลักษณ๑ชุมชนในจังหวัดเชียงใหมํ  
ประจําปี 2562 
   1. นายนฤพงษ๑ ฟองแก๎ว 
   2. นางสาวกรวรรณ โกฏิมูล 
 
- รางวัล “ความคิดสร๎างสรรค๑” นิทรรศการผลงงานเชิง
วัฒนธรรมและนวัตกรรมประยุกต๑ด๎านศิลปวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษา ในงาน “ขํวงผญา ราชภัฏเชียงใหมํ สืบสานงาน
ศิลป์ ประจําปี 2563” 
   1. นายนฤพงษ๑ ฟองแก๎ว 
   2. นางสาวกรวรรณ โกฏิมูล 
 
- รางวัลชนะเลิศ แนวปฏิบัติที่ดีด๎านการอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ท๎องถ่ิน ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชน   
ในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจําปีการศึกษา 2562 ระดับภาคเหนือ 
   1. นายนฤพงษ๑ ฟองแก๎ว 
   2. นางสาวกรวรรณ โกฏิมูล 
 
- รางวัลเกียรติบัตรครูผูฝ๎ึกสอน งาน Thailand STEM 
Festival 2019 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขํงขัน
หุํนยนต๑อยํางงําย (STEM Simple Robot Talent) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น” 
   1. นายสิทธิพร สินธุปี 
   2. นายนฤพงษ๑ ฟองแก๎ว 
- รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการสื่อสารเชิงสะเต็ม 
(STEM Talk) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   1. นายนฤพงษ๑ ฟองแก๎ว 
   2. นางสาวปวีณา อุทัยทัศน๑ 
 
- ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันตอบป๓ญหากฎหมายและ
ชมนิทรรศการ โครงการ “รพีรําลึก ประจําปี 2562” ได๎รับ
รางวัลชมเชย 
   1.นางสาวสายพิน แยลูกู 
 

-  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
 
 
 
- หนํวยอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท๎องถ่ินจังหวัดเชียงใหมํรํวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ํ
 
 
 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ํ
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
-  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
-  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- ศาลจังหวัดฮอด   
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
- ครูฝึกสอนนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขัน ได๎รางวัลชนะเลิศ 
แขํงขันตอบป๓ญหาภูมิศาสตร๑และภูมิสารสนเทศ ในกิจกรรม 
“เปิดโลกภูมิศาสตร๑และภูมิสารสนเทศGEO-INFO 2020” 
   1. นางสาวสายพิน แยลูกู 
   2. นางสาวชญานิน พินิจพรพรรณ 
 
รางวัลเกียรติบัตรครผูู๎ฝึกสอน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย  
รางวัลเหรียญทอง จํานวน 13 เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน 
จํานวน 15 เหรียญ รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 11 เหรียญ 
 
- การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 
   1. นางสาวธนิสสรา ไมตรี 
 
- รางวัลเหรียญทอง ครผูู๎ฝึกสอนการแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํน
ใหมํ กาพย๑ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 
   1. นางนุชนาฎ นาแก๎ว 
   2. นางสาวอารีลักษณ๑ บุญเกิด 
 
- รางวัลเหรียญทอง ครผูู๎ฝึกสอนการประกวดเลํานิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 
   1. นางสาวสายพิน แยลูกู 
 
- รางวัลเหรียญทอง ครผูู๎ฝึกสอนการแขํงขันขับร๎องเพลงไทย
ลูกทุํง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
   1. นายประดิษฐ๑ เข่ือนแก๎ว 
 
- รางวัลเหรียญทอง ครผูู๎ฝึกสอนการแขํงขันขับร๎องเพลงไทย
ลูกทุํง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
   1. นางโสภิดา ป๓ญญาพรหม 
 
- รางวัลเหรียญทอง ครผูู๎ฝึกสอนการแขํงขันขับร๎องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
    1. นายประดิษฐ๑ เข่ือนแก๎ว 
 
- รางวัลเหรียญทอง ครผูู๎ฝึกสอนการแขํงขันขับร๎องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
   1. นายประดิษฐ๑ เข่ือนแก๎ว 
 
- รางวัลเหรียญทอง ครผูู๎ฝึกสอนการแขํงขันขับร๎องเพลงสากล  
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
   1. นายประดิษฐ๑ เข่ือนแก๎ว  

- ภาควิชาภูมิศาสตร๑ คณะมนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ํ
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
- รางวัลเหรียญทอง ครผูู๎ฝึกสอนการแขํงขันพูดภาษาจีน  
ม.1-ม.3 
   1. นางสาวสุภาณี ชัยพิบูลวงษ๑ 
   2. นายณัฐ๑ธชนพงศ๑ สุนันต๏ะ 
 
- รางวัลเหรียญทอง ครผูู๎ฝึกสอนการแขํงขันการสร๎างเกม
สร๎างสรรค๑จากคอมพิวเตอร๑ ม.4-ม.6 
   1. นางพัชชา สิทธุวานนท๑ 
   2. นางสาวเกศินี จุลศิร ิ
 
- รางวัลเหรียญทอง ครผูู๎ฝึกสอนการแขํงขันประดิษฐ๑ของใช๎
จากวัสดุธรรมชาติในท๎องถ่ิน ม.1-ม.3 
   1. นายนิวัฒน๑ กันทะศิลป์ 
   2. นายศิลปชัย สุวรรณปราการ 
 
 
- รางวัลเหรียญทอง ครผูู๎ฝึกสอนการแขํงขันประดิษฐ๑ของใช๎
จากวัสดุธรรมชาติในท๎องถ่ิน ม.4-ม.6 
   1. นายลิขิตศิลป์ คํามาลา 
   2. นายนิวัฒน๑ กันทะศิลป์  
 
- รางวัลเหรียญทอง ครผูู๎ฝึกสอนการแขํงขันจักสานไม๎ไผํ  
ม.1-ม.3 
   1. นางรุํงรัตน๑ เถินบุรินทร๑ 
   2. นางสาวสุวิมล สุขสบาย 
 
- รางวัลเหรียญเงิน ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อย
ความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 
   1. นางสาวณิชากร อินต๏ะคํา 
 
- รางวัลเหรียญเงิน ครูผู๎ฝึกสอนการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร๑ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 
   1. นายสิทธิพร สินธุปี 
   2. นางสาวปวีณา อุทัยทัศน๑ 
 
- รางวัลเหรียญเงิน ครูผู๎ฝึกสอนการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร๑ ประเภทสิ่งประดิษฐ๑ ม.4-ม.6 
   1. นางสาวจุไรรัตน๑ คําจันทร๑ 
   2. นายประดิษฐ๑  เข่ือนแก๎ว 
 
 
 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 

 
 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

 
 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
- รางวัลเหรียญเงิน ครูผู๎ฝึกสอนการประกวดภาพยนตร๑สั้น 
ม.4-ม.6 
   1. นายนิธิพงค๑ อาจใจ 
   2. นายนิรุติ สิทธุวานนท๑ 
 
- รางวัลเหรียญเงิน ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ๑ ม.1-ม.3 
   1. นางจิตตกาญจน๑ สมยศ 
 
- รางวัลเหรียญเงิน ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ๑ ม.4-ม.6 
   1. นางจิตตกาญจน๑ สมยศ 
- รางวัลเหรียญเงิน ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันตํอศัพท๑
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร๑ด) ม.1-ม.3 
   1. นางมลิวรรณ ชูคดี 
   2. นายณัฐฑะนันฒ๑ ชูคดี 
 
- รางวัลเหรียญเงิน ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันละครสั้นภาษาจีน 
ม.4-ม.6 
   1. นางสาวปาลิดา เคลือวัง 
   2. นางสาววิภาพร โปธิ 
 
- รางวัลเหรียญเงิน ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันการสร๎างอุปกรณ๑
เพ่ือให๎บริการ ม.4-ม.6 
   1. นางสาวดาวเรือง แสงคํา 
   2. นางสาวบุษราพร กึกก๎อง 
   3. นายนฤพงษ๑ ฟองแก๎ว 
 
- รางวัลเหรียญเงิน ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันกิจกรรมนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 
   1. นางชม โภคผล 
   2. นายกรกช กติยศ 
 
- รางวัลเหรียญเงิน ครูผู๎ฝึกสอนการประกวดยุวบรรณารกัษ๑
สํงเสริมการอําน ม.1-ม.3 
   1. นางสาวอรพินท๑ เพ็ชร๑ดี 
   2. นางสาวเฉลิมขวัญ สมเพ็ชร 
 
- รางวัลเหรียญเงิน ครูผู๎ฝึกสอนการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร๑ประเภทซอฟต๑แวร๑ ม.4-ม.6 
   1. นายนิรุติ สิทธุวานนท๑ 
   2. นางพัชชา สิทธุวานนท๑ 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
- รางวัลเหรียญเงิน ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันการตัดตํอ
ภาพยนตร๑ ม.4-ม.6 
   1. นายชนะภัย ศิริ 
   2. นางพัชชา สิทธุวานนท๑ 
 
- รางวัลเหรียญเงิน ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันการสร๎างเกม
สร๎างสรรค๑จากคอมพิวเตอร๑ ม.1-ม.3 
   1. นางสาวเกศินี จุลศิร ิ
   2. นางพัชชา สิทธุวานนท๑ 
 
- รางวัลเหรียญเงิน ครูผู๎ฝึกสอนการแขํงขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎ ม.1-ม.3 
   1. นางพนิดา จริยา 
 
- รางวัลเหรียญทองแดง ครูผูฝ๎ึกสอนการแขํงขันการทํอง
อาขยานทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 
   1. นางสาวณิชากร อินต๏ะคํา 
 
- รางวัลเหรียญทองแดง ครูผูฝ๎ึกสอนการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร๑ ประเภทบรูณาการความรู๎ในคณิตศาสตร๑ 
ไปประยุกต๑ใช๎ ม.1-ม.3 
   1. นายชัยบดี ไชยพรหม 
   2. นายอนุชา เลิศศรี 
 
- รางวัลเหรียญทองแดง ครูผูฝ๎ึกสอนการแขํงขันสร๎างสรรค๑
ผลงานคณิตศาสตร๑โดยใช๎โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 
   1. นางพฤกษาชาติ   ฤทธ์ิเรืองโรจน๑ 
   2. นายสุทิน  อยํูทุํง 
 
- รางวัลเหรียญทองแดง ครูผูฝ๎ึกสอนการแขํงขันเวทคณิต  
ม.1-ม.3 
   1. นางพฤกษาชาติ  ฤทธ์ิเรืองโรจน๑ 
 
- รางวัลเหรียญทองแดง ครูผูฝ๎ึกสอนการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ๑ทางวิทยาศาสตร๑ ม.1-ม.3 
   1. นางกันทรากร จันโลหิต 
   2. นางสายพิณ สวนใจ 
 
- รางวัลเหรียญทองแดง ครูผูฝ๎ึกสอนการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ๑ทางวิทยาศาสตร๑ ม.4-ม.6 
   1. นางสายพิณ สวนใจ 
   2. นางกันทรากร จันโลหิต 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
- รางวัลเหรียญทองแดง ครูผูฝ๎ึกสอนการแขํงขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3 
   1. นายวรกานต๑ ปินตา 
 
- รางวัลเหรียญทองแดง ครูผูฝ๎ึกสอนการแขํงขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.1-ม.3 
   1. นายสิทธิชัย หมูเข่ือน 
 
- รางวัลเหรียญทองแดง ครูผูฝ๎ึกสอนการแขํงขันขับร๎องเพลง
พระราชนิพนธ๑ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
   1. นางโสภิดา ป๓ญญาพรหม 
 
- รางวัลเหรียญทองแดง ครูผูฝ๎ึกสอนการแขํงขันตํอศัพท๑
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร๑ด) ม.4-ม.6 
   1. นายณัฐฑะนันฒ๑ ชูคดี 
 
- รางวัลเหรียญทองแดง ครูผูฝ๎ึกสอนการแขํงขันเขียน
เรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 
   1. นางสาววิภาพร โปธิ 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นักเรียน 

 
- รางวัลเชิดชูเกียรติ เยาวสตรีศรีนครเชียงใหมํดีเดํน 
  1. นางสาวกุลธิดา กาวินําน 
 
- รางวัลโลํเชิดชูเกียรติ เด็กดีเดํนจังหวัดเชียงใหมํ 
  1. เด็กหญิงกันยรัตน๑ เครือแก๎ว 
         
- รางวัลลูกเสือเนตรนารีได๎รับคัดเลือกให๎ได๎รับเข็มบําเพ็ญ
ประโยชน๑ ประจําปี 2562 ชั้นที่ 1 
   1. นางสาวชญานิษฐ๑ รํมโพธ์ิ 
 
- รางวัลลูกเสือเนตรนารีได๎รับคัดเลือกให๎ได๎รับเข็มบําเพ็ญ
ประโยชน๑ ประจําปี 2562 ชั้นที่ 2 
   1. นางสาวชลิตา  โปธายะ 
 
- รางวัลลูกเสือเนตรนารีได๎รับคัดเลือกให๎ได๎รับเข็มบําเพ็ญ
ประโยชน๑ ประจําปี 2562 ชั้นที่ 3 
   1. นางสาวอารยา ภิระคํา 
   2. นางสาวโชษิตา น๎อยยะ 
   3. นางสาววิภาดา ชื่นคุ๎ม 
   4. นางสาวจันทรกานต๑ ต๏ะอุํน 
 
- รางวัลต๎นแบบคนดีศรีเชียงใหม ํ
   1. นายกีรติ ป๓ญญาเลิศกิจ 
   2. นางสาววัฒนีย๑ ทะบุญ 
   3. นางสาวกวินธิดา ดวงสุข 
   4. นางสาวธัญวรัตน๑ วรรณคํา 
   5. นางสาวสิรินดา แก๎วบุตร 
   6. นางสาวเกสรา อินต๏ะก๐อน 
   7. นายอรรถพล พานทอง 
   8. นางสาวธัญชนิต สนธิคุณ 
 
- รางวัลลูกเสือดีศรีเชียงใหม ํ
   1. เด็กชายกิตติณัฏฐ๑ ขันทะสา 
   2. นางสาวจิณณพัตร สมวถา 
   3. เด็กหญิงอรทัย บุญเทียม 
   4. นายอินทนนท๑ กันทะศิลป์ 
 
รางวัลเกียรติบัตร งาน Thailand STEM Festival 2019 
- รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการสื่อสารเชิงสะเต็ม 
(STEM Talk) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   1. นายเจษฎากร ธิโน 
 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
 
- องค๑การบรหิารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
 
 
- สํานักงานลูกเสือแหํงชาติ 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
- โครงการคนดีศรีเชียงใหม ํ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานลูกเสือแหํงชาติ 
 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานบอร๑ด
สมองกลอัจฉริยะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   1. นายวริทธ์ิ ปะติกา 
   2. นางสาวพิชญธิดา ปิงกุล 
   3. นางสาวมนสุดา สมยศ 
 
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขํงขันหุํนยนต๑อยํางงําย 
(STEM Simple Robot Talent) ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
   1. เด็กชายกิตติณัฏฐ๑ ขันทะสา 
   2. เด็กชายวิชากร จอยศิริ 
   3. เด็กหญิงจันทรกานต๑ ต๏ะอุํน   
   
-  รางวัลรองชนะเลศิอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา          
การประกวดโครงการอัตลักษณ๑ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม ํ 
ประจําปี 2562 
   1. นางสาวมนสุดา สมยศ  
   2. นางสาวภัทรฤทัย ริยะนา  
   3. นางสาววิภาพร เจริญใจ 
   4. นางสาวกัญชพร สุริยะ  
   5. นางสาวป๓ญชญา สารินจา   
   6. นางสาวสุดารัตน๑ นวลหอม  
   7. นางสาวปิยนุช รู๎ดี   
   8. นางสาวรัตติกาล โอบอ๎อม   
   9. นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ  
   10. นายธนกร อุทารลาภบุญ 
 
-  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม คัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6  ประจําปีการศึกษา 2562  
ระดับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1. นางสาวจินดาพร อุดมขวัญจิต 
 
กิจกรรมการแขํงขันทักษะภาษาไทย แนวปฏิบัติที่ดีรายด๎าน 
และกิจกรรมทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําปี 2562ระดับเขตพ้ืนที่ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการพูดสุนทรพจน๑ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 
   1. นางสาวชลธิชา หนักแนํน 
 
 
 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
- หนํวยอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท๎องถ่ินจังหวัดเชียงใหมํรํวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ํ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
-  รางวัลที่ 3 การแขํงขันกิจกรรมทักษะวิชาการ การสร๎าง
สํานึกพลเมือง เรื่องการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ระดับชั้น ม. 1-3 
   1 .เด็กหญิงกันยรัตน๑  เครือแก๎ว 
   2. เด็กหญิงวาสนา ทาวดี 
   3. นางสาวจันทรกานต๑ ต๏ะอุํน 
   4. นางสาวอารยา ภิระคํา 
 
-  รางวัล “ความคิดสร๎างสรรค๑” นิทรรศการผลงงานเชิง
วัฒนธรรมและนวัตกรรมประยุกต๑ด๎านศิลปวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษา ในงาน “ขํวงผญา ราชภัฏเชียงใหมํ สืบสานงาน
ศิลป์ ประจําปี 2563” 
   1. นางสาวมนสุดา  สมยศ 
   2. นางสาวภัทรฤทัย ริยะนา 
   3. นางสาววิภาพร เจริญใจ 
   4. นางสาวณิชมล วัชรไพพินิจ 
   5. นายณรงค๑ฤทธ์ิ ทิพย๑ตา 
   6. เด็กชายคันธารัตน๑ พิทาคํา 
   7. เด็กชายประวีณ สุวรรณ 
   8. เด็กหญิงจริยา รบชนะ 
 
- รางวัลชมเชย แขํงขันตอบป๓ญหากฎหมายและชม
นิทรรศการ โครงการ “รพีรําลึก ประจําปี 2562” 
   1. นางสาวนริตา อินทร 
   2. นางสาวธัญพิชชา ณิปุณะ 
   3. นางสาววัฒนีย๑ ทะบุญ 
 
- รางวัลชนะเลิศ แขํงขันตอบป๓ญหาภูมิศาสตร๑และภูมิ
สารสนเทศ ในกิจกรรม “เปิดโลกภูมิศาสตร๑และภูมิ
สารสนเทศGEO-INFO 2020” 
   1. นางสาวนีราวรรณ โพธิพงค๑ชั้น  
   2. นางสาวสุภาวิณี ธรรมป๓ญญา 
 
- รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย๑บอล กีฬาเครือขํายกลุํม 
ดอยอินทนนท๑ 
   1. นายณัฐพล  พุทธมูล 
   2. นายจรัญ  หนักแนํน 
   3. นายพีรนัย  ทาอวน 
   4. นายกิตติภพ  ไชยยา 
   5. นายพีรณัฐ  พิทาคํา 
   6. นายจักรพันธ๑  ไกรศร ี
 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
 
 
 
 
 
 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ํ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ศาลจังหวัดฮอด 
 
 
 
 
 
- ภาควิชาภูมิศาสตร๑ คณะมนุษยศาสตร๑และ
สงัคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
 
 
 
 
- องค๑การบรหิารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
รางวัลเกียรติบัตร งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย  รางวัลเหรียญทอง 
จํานวน 13 เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 15 เหรียญ 
รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 11 เหรียญ 
มีรายละเอียดดังตํอไปน้ี 
- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ม.4-ม.6 
   1. นางสาวจินดาพร  อุดมขวัญจิต 
 
- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ กาพย๑
ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 
   1. เด็กหญิงญาดาวดี  กุออ 
   2. เด็กชายประวีณ  สุวรรณ 
 
- รางวัลเหรียญทอง การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 
   1. เด็กชายนรพล กาวินําน 
 
- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
   1. เด็กหญิงกัลยาณี วันทากูล 
 
- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
   1. นางสาวรุํงทิพย๑ สถิตพงศ๑ไพร 
 
- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
   1. เด็กหญิงลักษิกา โพธาวรรณ 
 
- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
   1. นางสาวณัฐณิชา โมตาลี 
 
- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 
   1. เด็กหญิงอรณิชา  อานันต๑ 
 
- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 
   1. เด็กชายคฑาวุธ วรรณคํา 
   2. เด็กหญิงปาริฉัตร ยะใยสาย 
 
 

 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค๑จาก
คอมพิวเตอร๑ ม.4-ม.6  
   1. นางสาวจิณณพัตร สมวถา 
   2. นายอํองโจ สิงห๑คํา 
 
- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ๑ของใช๎จากวัสดุ
ธรรมชาติในท๎องถ่ิน ม.1-ม.3 
   1. เด็กชายตํอ  - 
   2. เด็กชายปิติพล  ผัดอูป 
   3. เด็กชายภูสิทธ์ิ พิทาคํา 
 
- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ๑ของใช๎จากวัสดุ
ธรรมชาติในท๎องถ่ิน ม.4-ม.6 
   1. นายจิรศักด์ิ  ศรีโสดา 
   2. นายผงคํา  - 
   3. นายพีรพล  งามชํวง 
 
- รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันจักสานไม๎ไผํ ม.1-ม.3 
   1. เด็กหญิงนิตยา  ป๓นศิริ 
   2. เด็กหญิงพิชญา  เตือนจันทึก 
   3. เด็กหญิงเจนจิรา  เตชธรรมเลิศ 
 
- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ 
(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 
   1. เด็กหญิงรัติกาล  พุทธมูล 
 
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 
   1. นางสาวกัญชพร  สุริยะ 
   2. นางสาวนันท๑นภัทร  คําแดง 
   3. นางสาวปิยนุช  รู๎ดี 
 
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ๑ ม.4-ม.6 
   1. นายตรัยคุณ สิริสุนทรกุล 
   2. นางสาวมลธิชา เกิดอาชาชาญ 
   3. นางสาวรัตติกาล โอบอ๎อม 
 
 
 
 
 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดภาพยนตร๑สั้น ม.4-ม.6 
   1. นางสาวกนิษฐา  สิริไฉไล 
   2. นางสาวกิตติยา  นะที 
   3. นายคณาธิป รู๎ซื่อ 
   4. นายทีปกร โพธิพงค๑ 
   5. นางสาวปฏิมา ศรีแสงอํอน 
 
- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ๑ ม.1-ม.3 
   1. เด็กหญิงกัลยรัตน๑  เครือแก๎ว 
   2. เด็กหญิงกานต๑สินี  ดีหมู 
   3. เด็กหญิงจันทกานต๑  ทิพย๑สอน 
   4. เด็กหญิงทิพปภา  ดวงคํามูล 
   5. เด็กหญิงปภัสสร  วงศ๑สุวรรณ 
   6. เด็กหญิงวาสนา  ทาวดี 
   7. เด็กหญิงอังคณา  ทนันไชย 
- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ๑ ม.4-ม.6 
   1. นางสาวกวินธิดา ดวงสุข 
   2. นางสาวธัญวรัตน๑ วรรณคํา 
   3. นางสาวพิมพ๑ ลุงที 
   4. นางสาวสิรินดา แก๎วบุตร 
   5. นางสาวอรวรรณ มงคลเจริญศลิป ์
 
- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันตํอศัพท๑ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร๑ด) ม.1-ม.3 
   1. เด็กชายกิตติณัฏฐ๑  ขันทะสา 
   2. เด็กชายนราธิป  สมยศ 
 
- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 
   1. นางสาวชุติมา กล๎าณรงค๑ชีพ 
   2. นางสาวบัณฑิตา นวลหอม 
   3. นางสาวรัญธิดา  อินทรตา 
   4. นางสาวลดาพร โชคสุขทรัพย๑สิน 
   5. นางสาวสิริพร ตระกูลวิจิตร๑ 
 
- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันการสร๎างอุปกรณ๑เพ่ือให๎บริการ 
ม.4-ม.6 
   1. นายกิตติภพ  ไชยา 
   2. นายฐิติศักด์ิ  เกํงการทํา 
   3. นายปฏิพันธ๑  จันทร๑ต๏ะ 
   4. นายสมัชชา  สาครินทร๑ 
   5. นายอินทนนท๑  กันทะศิลป์ 
   6. นายไชยรัตน๑  แก๎ว 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
 - รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่

ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 
   1. นางสาวกฤษณา รินทะกะ 
   2. นางสาวณัฐกมล ศรีเท่ียง 
   3. นางสาวดาวฟ้า สิทธ์ิคงชัย 
   4. นางสาวป๓ญชญา สารินจา 
   5. นางสาวรวีพร บุญเทียม 
 
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดยุวบรรณารักษ๑สงํเสริม 
การอําน ม.1-ม.3 
   1. เด็กหญิงฐิติกานต๑ แซํจันทร๑ 
   2. เด็กชายวสุพล เกษมเลิศตระกูล 
   3. เด็กหญิงสาธิตา สมศึก 
 
- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร๑
ประเภทซอฟต๑แวร๑ ม.4-ม.6 
   1. นายกาญจนวัฒน๑ เหมืองคํา 
   2. นางสาววิภาพร  เจริญใจ 
 
- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันการตัดตํอภาพยนตร๑ ม.4-ม.6 
   1. นายกีรติ  ป๓ญญาเลิศกิจ 
   2. นางสาวมนสุดา  สมยศ 
 
- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค๑จาก
คอมพิวเตอร๑ ม.1-ม.3 
   1. เด็กชายธัชพล แสงสรทวีศักด์ิ 
   2. เด็กชายธีรกรณ๑ อินทร 
 
- รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันการวาดภาพระบายสี  
ประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎ ม.1-ม.3 
   1. เด็กชายชุติวัต  สุริยะชัยพันธ๑ 
- รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันการทํองอาขยาน 
ทํานองเสนาะ ม.1-ม.3  
   1. เด็กหญิงรสิตา วงศ๑จิโน 
 
 
- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร๑ 
ประเภทบูรณาการความรู๎ในคณิตศาสตร๑ไปประยุกต๑ใช๎  
ม.1-ม.3 
   1. เด็กหญิงกนกอร อวมสนอง 
   2. เด็กหญิงณัฐฐิกา พิทาคํา 
   3. เด็กหญิงรินรดา ป๓กไคหัง 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
 - รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันสร๎างสรรค๑ผลงาน

คณิตศาสตร๑โดยใชโ๎ปรแกรม GSP ม.4-ม.6 
   1. นายณรงค๑ฤทธ์ิ ทิพย๑ตา 
   2. นางสาวณิชมน วัชรไพพินิจ 
 
- รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันเวทคณิต ม.1-ม.3 
   1. เด็กหญิงกนกวรรณ พิทาคํา  
 
- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ๑ทาง
วิทยาศาสตร๑ ม.1-ม.3 
   1. เด็กหญิงณัฏฐ๑นรี ทานา 
   2. เด็กหญิงรุํงไพลิน ปิงกุล 
 
- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ๑ 
ทางวิทยาศาสตร๑ ม.4-ม.6 
   1. นางสาววิลาสินี กาพย๑ต๎ุม 
   2. นางสาวอรณี เอนโดะ 
 
- รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันวาดภาพระบายสี  
ม.1-ม.3 
   1. เด็กหญิงธัญญลักษณ๑ จุลศิร ิ
 
- รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี 
ม.1-ม.3 
   1. เด็กหญิงกวินธิดา เจริญภูมิ 
 
- รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันขับร๎องเพลง 
พระราชนิพนธ๑ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
   1. นางสาวชลธร  ลํานําไพร 
 
- รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันตํอศัพท๑ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร๑ด) ม.4-ม.6 
   1. นางสาวปพิชญา สมบุตร 
 
- รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันเขียนเรียงความภาษาจีน 
ม.4-ม.6 
   1. นางสาวสุพรรษา นิปุณะ 
 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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9. ข้อมูลด้านบุคลากร 
 

ตารางแสดงต าแหน่ง วิทยฐานะ และอันดับครู (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563) 
 

  
ต าแหน่ง วิทยฐานะ อันดับครู 

จ านวน 
ร้อยละ 

ชาย หญิง รวม 

ผ๎ูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ คศ.3 1 - 1 1.28 
รองผ๎ูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ คศ.3 1 - 1 1.28 

ครู ชํานาญการพิเศษ คศ.3 2 5 7 8.97 
ครู ชํานาญการ คศ.2 7 17 24 30.77 
ครู - คศ.1 11 14 25 32.05 

ครูผ๎ูชํวย - - 2 7 9 11.54 
พนักงานราชการ - - 1 1 2 2.57 

ครูอัตราจ๎าง - - 5 4 9 11.54 
รวมทั้งหมด - - 30 48 78 100 

 
ตารางแสดงคุณวุฒิการศึกษาของครูจ าแนกตามฝ่าย และกลุ่มสาระ  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563) 

 

ฝ่าย/กลุ่มสาระ 
จ านวนคน 

ร้อยละ ชาย หญิง 
รวม 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
บริหาร - 2 - - - - 2 2.56 
ภาษาไทย - 1 - - 4 2 7 8.97 
คณิตศาสตร๑ - 3 2 - 1 2 8 10.26 
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี - 1 4 - 5 7 17 21.79 
สังคมศึกษาฯ - 1 2 - 3 4 10 12.82 
สุขศึกษาและพลศึกษา - 2 - - 1 1 4 5.13 
ศิลปศึกษา - - 3 - 1 - 4 5.13 
การงานอาชีพ - 3 2 - 3 - 8 10.26 
ภาษาตํางประเทศ - - 4 - 1 10 15 19.23 
พัฒนาผ๎ูเรียน - - 1 - 1 1 3 3.85 

รวม - 13 18 - 20 27 78 100 
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10. ข้อมูลการประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ประมาณการจ านวนนักเรียนและรายรับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ประเภท จ านวนทั้งสิ้น 
คํารายหัว 3,855,800 
คําหนังสือเรียน  1,124,630 
คําอุปกรณ๑  464,640 
คําเครื่องแบบ  500,400 
คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน  966,820 

รวมทั้งสิ้น 6,912,290 
 

หมายเหตุ คํานวณจากนักเรียนชั้นเคลื่อน 

เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2563 คาดว่าได้รับจัดสรร 3,855,800 
หักค่าใช้จ่ายจ าเป็น 
1. คําน้ํามันเช้ือเพลิง และซํอมพาหนะ                                                                 450,000 
2. คําสาธารณูปโภค                                                                                       450,000 
3. คําหมึก กระดาษไข โรเนียว                                                                          150,000 
4. คําหมึกเครื่องปริ้นกลาง (วิชาการ)                                                                    100,000 
5. คํากระดาษโรเนียว วัสดุของใช๎สํานักงาน                                                           350,000 
6. คําเดินทางไปราชการ                                                                                 300,000 
7. งบกลาง                                                                                                 385,580 

รวม 2,185,580 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินอุดหนนุรายหัวที่เหลือ 
ยอดอุดหนุนรายหัวที่เหลือ 1,670,220 
กลุ่มบริหาร เปอร์เซนต์จัดสรร ยอดเงิน 
บริหารวิชาการ 60 1,002,132 
บริหารงบประมาณ 10 167,022 
บริหารทั่วไป 15 250,533 
บริหารงานบุคคล 15 250,533 

รวม 100 1,670,220 
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เงินบ ารุงการศึกษา 
ประเภท จ านวนทั้งสิ้น 

เงินบํารุงการศึกษา 2,592,000 
ประกันอุบัติเหตุ  129,600 

หมายเหตุ คํานวณจากนักเรียนชั้นเคลื่อน 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินบ ารุงการศึกษา 
ประเภท จ านวนทั้งสิ้น 

คําจ๎างครูและบุคลากร 2,592,000 
ประกันอุบัติเหตุ  129,600 

 
เงินอื่นๆ  

ประเภท จ านวนทั้งสิ้น 
กองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 97,136 
เงินในโครงการพฒันาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม 1,500 
เงินระดมทรัพย๑ (IEP) 89,460 
เงินในโครงการธนาคารโรงเรียน 10,000 
เงินในโครงการสํงเสริมอาชีพอิสระเพื่อหารายได๎ระหวํางเรียน 206,396 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินอืน่ ๆ  

ประเภท จ านวนทั้งสิ้น 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 97,136 
โครงการเรียนรวม 
(เงินในโครงการพฒันาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม) 

1,500 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของกลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ (เงินระดมทรัพย๑ IEP) 

89,460 

โครงการธนาคารโรงเรียน (เงนิในโครงการธนาคารโรงเรียน) 10,000 
โครงการสืบสานภูมิป๓ญญาพัฒนาสํูทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได๎ระหวํางเรียน
ด๎วยกระบวนการสหกรณ๑ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(เงินในโครงการสํงเสริมอาชีพอิสระเพื่อหารายได๎ระหวํางเรียน) 

206,396 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

โรงเรียนแม่แจ่ม พ.ศ. 2563 - 2565 
 

โรงเรียนแม่แจ่ม ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงถึงภาพอนาคต
หรือเปูาหมายการด าเนินงาน พันธกิจ (Mission) เปูาประสงค์ (Goal) รวมทั้งตัวชี้วัด (Key Performance 
Indicators : KPI) ที่ต้องการและก าหนดกลยุทธ์ (Strategies) เพ่ือให้เห็นแนวทางที่จะน าไปสู่การบรรลุผล  
ตามเปูาประสงค ์ตัวชี้วัดและเปูาหมาย ดังนี้ 

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

 
ปรัชญา/อุดมการณ์   (Philosophy) 

  “มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม น าอาชีพ” 
 

ปณิธาน  (Resolution) 
    จะสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี รักสถาบัน สืบสานวัฒนธรรม 
 
 ค่านิยมองค์กร (Corporate Values) 
  ร่วมคิด ร่วมท า น าความส าเร็จ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  โรงเรียนแม่แจ่มเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น         
ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ          

จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหาร      
ให้ทันสมัยและเหมาะสม 
 4.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
 5.  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและ
ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 
 6.  สร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ภาคภูมิใจ รักษ์ หวงแหนภูมิปัญญาของตนเอง  
 7. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 เป้าประสงค์ (Goal) 

1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21        
มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

 2.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ ชุมชน ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย                     
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพของสถานศึกษา 

3.  สถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.  ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

 5.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า เพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 6.  สถานศึกษามีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความ
ภาคภูมิใจ รักษ์ หวงแหนภูมิปัญญาของตนเองตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 7.   สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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 กลยุทธ์  
 ข้อที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ข้อที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 ข้อที่ 3 : สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ข้อที่ 4 : ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
  ข้อที่ 5 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 อัตลักษณ์โรงเรียน 
 วินัยดี มารยาทงาม 
 
 เอกลักษณ์โรงเรียน 
 แต่งกายงาม ตามวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

จุดเน้น 
 สืบสานงานศิลป์ ผ้าถิ่นเมืองแจ๋ม 
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2. กลยุทธ์ และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ข้อที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21      
มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความ 
สามารถในการพึ่งพาตนเอง มีความคิด
สร้างสรรค์ และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ ชุมชน  
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา           
ที่มีคุณภาพของสถานศึกษา 

1. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาไทย  
ในระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์การประเมินความสามารถใน 
การอ่าน  

2. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนมีความสามารถ  ในการเขียนภาษาไทย   
      ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินความสามารถใน 

การเขียน 
3. ร้อยละ 74 ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  

ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมิน 
การทดสอบการอ่าน 

4. ร้อยละ 74 ของผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ   
      ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมิน 

การทดสอบการเขียน 
5. ร้อยละ 74 ของผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ    

ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินการทดสอบการฟัง-พูด 
6. ร้อยละ 74 ของผู้เรียนมีความสามารถในการอา่นภาษาจีน          

 ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การทดสอบการอ่าน 
7. ร้อยละ 74 ของผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาจีน          

ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การทดสอบการเขียน 
8. ร้อยละ 74 ของผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน      

ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินการทดสอบการฟัง-พูด 
9. ร้อยละ 74 ของผู้เรียนที่สามารถสื่อสารสองภาษาได้ใน 

ระดับด ีในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินการทดสอบการฟัง-พูด 
10. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถ ในการคิดค านวณจากการท า

แบบทดสอบของทุกระดับช้ัน ในระดับดีขึ้นไป 
11. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง    

มีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

12. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
13. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
14. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียน ตั้งแต่       
     ระดับผลการเรียน  2.0 ขึ้นไปและไม่มีผลการเรียนตกค้าง 
15. ร้อยละ 40 ของผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ  

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายบุคคล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่า
ระดับประเทศ 
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16. ร้อยละ 40 ของผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ   
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายบุคคล  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่า
ระดับประเทศ 

17. ร้อยละ 40 ของผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีการศึกษาเดิม 

18. ร้อยละ 43 ของผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีการศึกษาเดิม 

19. ร้อยละ 98 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ ์  
 ทางการเรียน 

20. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

21. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาค/ชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง/เงิน/ทองแดง 

22. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

23. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีการพัฒนา เจตคติ ค่านิยมในการด าเนินชีวิต
และเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม 

24. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีจิตส านึกและท าประโยชน์เพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

25. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี      
ต่องานอาชีพ 

26. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กีฬา นันทนาการตามความสนใจ 

27. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนได้รับ      
 การพัฒนาการเรียนรู้ 

28. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการดูแล พัฒนา ส่งเสริม ปูองกัน  
ตามแนวทาง การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องทาง 5 ขั้นตอนอย่างเป็นระบบครบวงจร 

29. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา ปูองกัน แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุข ปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

30. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพตาม
ความสามารถ ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 
ผลักดันให้นักเรียนเป็นผู้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รู้จัก 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง 

31. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎระเบียบของโรงเรียน สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับ  
ของสังคม 

32. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
มีแบบแผนพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

33. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี  
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34. ร้อยละ 88  ของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย  
35. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
36. ร้อยละ 94 ของผู้เรียนเห็นความส าคัญเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนาและวันส าคัญต่าง ๆ และร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีทางศาสนาในการด าเนินชีวิต 

37. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
38. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีทักษะ สมรรถนะในระดับดีขึ้นไป 
39. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีคุณภาพด้านรักการท างานในระดับดีขึ้นไป 
40. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนสามารถปฏิบัติ งานร่วมกับผู้อื่นได้ 
41. ร้อยละ 89 ของผู้เรียนพักนอนได้รับการดูแลด้านโภชนา 

การอย่างทั่วถึง 
42. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 3 เข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่โรงเรียนแม่แจ่ม 
43. ร้อยละ 74 ของผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการ เข้าศึกษาต่อระดับ      

ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่โรงเรียนแม่แจ่ม 
44. ร้อยละ 79 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อ   

ในระดับอุดมศึกษา 
 
ข้อที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3. สถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ      
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถจัด           
การเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

1. สถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน  
2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีและ    
มีการน าแผนไปปฏิบัติอย่างต่อเนือ่ง 

3. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ การน าแผนไปปฏิบตัิ 
ประเมินผลและปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. สถานศึกษาด าเนินการจดัซื้อ จัดจา้ง และด าเนินการจัดท าทะเบียน
คุมทรัพย์สิน ตรวจสอบพัสดุประจ าปีเป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพสัดภุาครัฐ  

5. ร้อยละ 96 ของครูที่มีรายงานวิจัย ในช้ันเรียน  
คนละ 1 เรื่อง/ภาคเรียน 

6. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสตูรที่เน้น
คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้น เชื่อมโยง วิถีชีวิตจริง และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

7. สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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8. สถานศึกษาจัดใหม้ีชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรยีน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

9. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม        
 ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

10. สถานศึกษามีการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค            
ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ 

11. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

12. สถานศึกษาจัดระบบและพัฒนาเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้การ
วัดประเมินผลและการเผยแพร่ผลงานท้ังระบบออนไลน์และออฟไลน์ 

13. ร้อยละ  94  ของครูมีแผนการจัดการเรยีนรู้ตามมาตรฐาน        
การเรยีนรู้ ตัวช้ีวัดของสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรูผ้่าน
กระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
การด าเนินชีวิตได ้

14. ร้อยละ 94 ของครูผู้รับผดิชอบมีแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) ที่ส่งเสริมตามศักยภาพของผูเ้รียน 

15. สถานศึกษาส่งเสรมิให้ครผูู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรยีน 
เชิงบวก สามารถเรียนรูร้่วมกันอยา่งมีความสุข 

16. ร้อยละ 100 ของครูมีเครื่องมือวัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รยีน 

17. ร้อยละ 100 ของครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน             
อย่างเป็นระบบ 

18. ร้อยละ 96 ของครูเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรูด้้านการวดั  
  และประเมินผล 

19. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสริมคณุภาพผู้เรยีนโดยตรง
อย่างน้อย 10 รายการ 

20. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนเพื่อมุ่งยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและคณุลักษณะอันพึงประสงค ์

21. สถานศึกษามีการจัดท าทะเบียน รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น    
อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

22. สถานศึกษาจัดท าและตรวจสอบทะเบียนผลการเรยีนรวมถึงเอกสาร
รับรองผลการเรียนให้แก่นักเรียนอย่างถูกต้อง 

23. สถานศึกษาจัดท า จดัเก็บ รักษาเอกสารต่าง ๆ เกีย่วกับงานทะเบียน
อย่างเป็นระบบ 

24. สถานศึกษามีการด าเนินงาน แผนการรับนักเรียนตามปฏิทิน สพฐ. 
25. สถานศึกษามีการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนถ่ินทุรกันดาร 
26. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน              

อย่างหลากหลายเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 
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27. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน เพื่อมุ่งยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและคณุลักษณะอันพึงประสงค ์

28. สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย     
ภาคเรยีนละ 2 ครั้ง 

29. สถานศึกษามีแผนภูมโิครงสร้างการบริหารของโรงเรยีน 
30. สถานศึกษามีคูม่ือการปฏิบตัิงานของสถานศึกษาครบทุกกลุม่/งาน 
31. สถานศึกษามีจ านวนครูและบุคลากรเพียงพอตามเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ. 

ก าหนด 
32. สถานศึกษามสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมของหน่วยงาน  

องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
33. สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  

ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเปน็รูปธรรม 
มีขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตั ิ

34. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันภายในของเป็นอย่างดี 

35. สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงาน การจัดระบบงานธุรการ
โดยยดึหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยดั  
มีประสิทธิภาพและมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 

36. สถานศึกษามีการด าเนินการเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงิน  
ทุกประเภท ควบคมุการรักษาเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงิน       
โดยด าเนินงานให้ถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอน 

37. สถานศึกษามีการจัดท าบญัชีให้ครอบคลุมการรับ-จ่ายเงินทุก
ประเภท ท าทะเบียนคุมเงิน กระแสรายวัน ตลอดจนตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชี พร้อมท้ังสรุปรายการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 

38. สถานศึกษาจัดท าแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยก าหนด
วิธีการ แหล่งการสนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

39. สถานศึกษามีการจัดท าข้อมลูสารสนเทศของบุคลากรอย่าง
ครอบคลมุและทันต่อการใช้งาน 

40. สถานศึกษามสีารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
41. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนท่ี

เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนปูองกันช่วยเหลือและคุม้ครอง
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

42. สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนการเสริมสร้างทักษะและการคุ้มครองนักเรียนท่ีถูกต้อง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

43.  สถานศึกษามีการคัดกรองสารเสพติด ในนักเรียนชายทั้งหมด    
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง และมีการรายงานผลเป็นสารสนเทศในระบบ 
CATAS ทุกเดือน 
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44. สถานศึกษามีภาคีเครือข่าย โรงพยาบาล สถานตี ารวจภูธร 
อาสาสมัครอ าเภอร่วมด าเนินงานการปูองกันและแกไ้ขปัญหา       
ยาเสพตดิและอบายมุขตามโครงการสถานศึกษาสีขาว              
ปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข และมีต ารวจประจ าโรงเรียน 1 ท่าน 
ตามนโยบาย 1 ต ารวจ  1 โรงเรียน 

45. สถานศึกษามีระบบการส่งต่อนักเรยีนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการ
บ าบัดรักษา เยยีวยาและพัฒนาจติใจ ร่วมกับ โรงพยาบาลเครือข่าย 

46. สถานศึกษามีกิจกรรมที่พัฒนา ส่งเสรมิศักยภาพของนักเรียนตาม
ความสามารถ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค ์
ผลกัดันให้นักเรียนเป็นผู้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคณุค่าให้กับตัวเอง 

47. สถานศึกษามีวสัดุ อุปกรณ์ โสตทศันูปกรณไ์ว้บริการนักเรยีน     
คณะครู บุคลากรอย่างเพียงพอ 

48. สถานศึกษามีการวางแผนจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา   
อย่างเป็นระบบ 

49. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนด
มาตรการปูองกัน ด าเนินการควบคุมและประเมินผลการด าเนินการ
และรายงานผลการประเมิน 

50. สถานศึกษามีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  
ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาต่อชุมชนและสังคมภายนอก  
อย่างสม่ าเสมอ 

51. สถานศึกษามียานพาหนะไว้บริการนักเรียน คณะครูและบุคลากร
อย่างเพียงพอ 

52. สถานศึกษามสีถานท่ีจัดจ าหน่ายอาหารและระบบสุขาภิบาล        
ที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย 

53. สถานศึกษามีระบบการดูแลนักเรยีนพักนอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
54. สถานศึกษามีบริการสื่อ สิ่งพิมพ์ แก่คณะครูและบุคลากรอย่าง

เพียงพอ 
55. ผู้บริหารและสถานศึกษามีการพัฒนาผลการด าเนินงานจนไดร้ับ

รางวัลในระดับภาคขึ้นไปอย่างน้อย 1 รายการ 
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5.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่ง
เรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า   
เพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. ร้อยละ 84 ของผู้เรยีนมีการบันทึก รักการอ่านและเข้าใช้
ห้องสมุดอย่างสม่ าเสมอ 

2. สถานศึกษามีข้อมลู หลักฐาน การร่วมกิจกรรมระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

3. สถานศึกษามีการน าภูมปิัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนรู้    
อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อภาคเรียน 

4. สถานศึกษามีการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย  

5. สถานศึกษามีการจัดใช้แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปญัญาท้องถิ่น 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู ้
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6. สถานศึกษามีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์    
ที่โดดเด่น ผู้เรียนไดแ้สดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจ รักษ์ หวงแหน
ภูมิปัญญาของตนเองตามความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 

1. ร้อยละ 94 ผู้เรียน ตระหนัก รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบสานงานศิลป์  
ผ้าถิ่นเมืองแจ๋ม 

2. ร้อยละ 94 ผู้บริหาร ครู และบคุลากรในสถานศึกษาตระหนัก      
รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์ สบืสานงานศลิป์ผ้าถิ่น เมืองแจ๋ม 

3. สถานศึกษาส่งเสรมิให้ผู้เรียนและบุคลากรมีระเบียบวินัยและ 
มารยาทดี  

4. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมส่งเสริมอตัลักษณ์
สถานศึกษา 
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ข้อที่ 5 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตวัชี้วัดความส าเร็จ 

  7. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาได้มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนและบุคลากรโรงเรียนแม่แจ่ม มีการปลูกฝัง
ค่านิยมของการออมเงิน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนที่ปฏิบัติงาน  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การท างาน ของระบบธนาคารและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.    ร้อยละ 92 ของผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 

4.   ร้อยละ 86 ของนักเรียนและบุคลากร ในสถานศึกษาเห็นความส าคัญ
ของการจัดการขยะ สามารถประยุกต์ใช้ 

5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้เรียนรู้หลกัการสหกรณ์ 
6. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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3.  ทิศทางการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนแม่แจ่ม 
 โรงเรียนแม่แจ่มมีทิศทางที่จะด าเนินโครงการตามกลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนา เป็นกลยุทธ์ที่เอ้ือและแข็ง 
โดยใช้จุดแข็งประสานกับโอกาสที่เกิดขึ้นจากภายนอกมาสนับสนุนกลยุทธ์ของโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้า    
ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

กรอบแนวแนวคิดในการพัฒนา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย     
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ดังนี้ 
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากต้องได้รับสิทธิ
ตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน การจัดการศึกษาอบรม    
ขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ ตลอดชีวิต     
ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ 
 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
  มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้ง
ต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก       
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได้ 
  (2)  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันน าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน
ของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและ                
มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข      
โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครอง     
ตามกฎหมาย 
  (3)  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มี
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทาง
ศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
  (5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลผลการ
ศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 
  (6)  ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการด าเนินการจัดการศึกษาทุกด้านดังต่อไปนี้ 
  1.  ด้านสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและให้ความส าคัญ     
กับการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
  2.  ด้านระบบการศึกษา ก าหนดให้จัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยบูรณาการให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
  3.  ด้านแนวทางการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับหลักสูตรผู้เรียน เนื้อหาสาระ
วิธีการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน สื่อการเรียนการสอน 
  4.  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการกระจายอ านาจ การจัดโครงสร้างของกระทรวงทั้งส่วนกลาง เขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา 
  5.  ด้านมาตรฐานและกานประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
  6.  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้มีระบบ และกระบวนการผลิตการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม จัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอและ
เหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ รวมถึงการน าทรัพยากรบุคคล ผู้มีประสบการณ์ความรู้ ความช านาญและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา 
  7.  ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
จัดการศึกษา และจัดสรรให้ผู้เรียนอย่างเสมอภาค มีระบบการบริหารทรัพยากรที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพ 
  8.  ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษารวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ทักษะมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 กับการพัฒนาการศึกษา 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
 1.  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
    1.1  มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
    1.2  ยึดมั่นในศาสนา 
    1.3  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    1.4  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 2.  มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
  2.1  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
    2.2  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
    2.3  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
    2.4  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  
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 3. มีงานท า - มีอาชีพ 
    3.1  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน     
รักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ 
    3.2  การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานและมีงานท า   
ในที่สุด 
    3.3  ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท าจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว  
 4. เป็นพลเมืองดี 
    4.1  การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
    4.2  ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
    4.3  การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญ     
ประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร 
 
นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
 1.1  นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก ่
 นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.1  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 4.2  ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
 4.3  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง 
 4.4  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.5  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
 4.6  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน 
 4.7  ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์           
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 4.8  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 4.9  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
 4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก ่
 นโยบายที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  2.1  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็นแรงงานต่างด้าว       
ยาเสพติด 
  2.2  เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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 นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  3.1  ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
  3.2  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
  3.6  จัดระเบียบสังคม 
 นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  5.2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
  5.7  พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
 นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  6.6  ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
  6.8  แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหาขาดแคลนน้ า
ในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล 
  6.9  ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาษีที่เหมาะสม
ระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 
  6.17  เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.18  ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
 นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  7.4  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
  7.5  ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อ
เพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
  7.6  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม 
  8.2  เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
  8.3  ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  9.1  ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาโดยให้ความส าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
  9.4  บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  9.5  เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  10.5  ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 6 ด้าน ได้แก ่
 1.1  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  1)  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
  2)  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่นสร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  3)  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  4)  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม ่
  5)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  6)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  7)  การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
  2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร   
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
  4)  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ 
  5)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
  6)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 1.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  1)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  2)  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  3)  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  4)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  5)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 1.4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  1)  สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
  2)  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3)  มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

 4)  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 5)  พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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 1.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1)  จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  2)  วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  3)  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4)  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5)  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6)  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 1.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1)  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  2)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  4)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  6)  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  7)  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 วิสัยทัศน์ 
     “สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
     ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
     1.  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ      
ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง         
มีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
     2.  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม     
เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service 
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูง   
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 เป้าหมาย 
     1.  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
     2.  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
     3.  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
     4.  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     5.  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความส าคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาวรัฐบาล     
มีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตลอดจนการ
วางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ    
ในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งส าคัญที่ประเทศจะต้องมี
ทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพ่ือผลักดัน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)  
 วิสัยทัศน์ 
  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 พันธกิจ 
  1.  พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  2.  พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   3.  สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคุณธรรม 
จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
   4.  พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของก าลัง
แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ      
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
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 วัตถุประสงค์  
  1.  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2.  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
  3.  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
ลดลง 
 เป้าหมายของการจัดการศึกษา 
  1.  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)   
  2.  ผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) 
  3.  ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) 
  4.  ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเปูาหมาย (Efficiency) 
  5.  ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เป็นพลวัตและบริบท              
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
 พันธกิจ 
  1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
  2.  เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าหมายหลัก 
  1.  คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต 
  2.  ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  3.  มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 4.  คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5.  ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 ยุทธศาสตร์ 
  1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2.  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  3.  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 
  4.  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 วิสยัทัศน์ (VISION) 
  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
 พันธกิจ (Mission) 
  1.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3.  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5.  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  6.  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  7.  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 เป้าหมาย (GOAL) 
  1.  ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองของชาติ         
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์   
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
  2.  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
  3.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  4.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนทีห่่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
  5.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
  6.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ เปู าหมายการพัฒนาอย่างยั่ ง ยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  7.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
 
 



93 
 

 นโยบาย (Policy) 
  นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
  นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ 
                             ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  นโยบายที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2564) 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) 
 พันธกิจ (Mission) 
  1.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล  
  2.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง 
  3.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย  
  4.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค 
  5.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ  
  6.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 เปา้ประสงค์ (Goal) 
  1.  เศรษฐกิจสมดุล และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
  2.  สังคมน่าอยู่ ประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดี 
  3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูและคงอยู่อย่างยั่งยืน 
  4.  การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยง ชุมชนและ   
ท้องถิ่น 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก          
ธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 
  1.  พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.  ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือขา่ยดา้นวัฒนธรรมทุกระดับ 
  3.  ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 
  4.  เสริมสร้างความพร้อมการเขา้สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
  5.  พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 
  6.  ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ปีงบประมาณ 2563) 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “ภายในปี 2565 พัฒนาผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21” 
 ปรัชญา (Philosophy) 
  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (Education Development for Quality of Life Improvement) 
 ปณิธาน (Resolution) 
      ยึดประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ (Students and Schools) Come First: SSCF) 
 ค่านิยมองค์กร (Corporate Values) 
     “ CSTQs ” 
     สร้างสรรค์ผลงาน  :  Creativity 
     บริการฉับไว   :  Service Mind 
     เน้นความโปร่งใส  :  Transparency 
     ใส่ใจคุณภาพ   :  Quality attentive 
 วัฒนธรรมองค์กร (Core Values) 
     องค์กรแห่งคุณภาพที่มีชีวิต (Quality Organization of Life) 
 พันธกิจ (Mission) 
  1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 
  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
  3.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะตามหลักสูตรและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
  4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  5.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  6.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ   
เศรษฐกิจพอเพียง 
  7.  พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 



95 
 

 เป้าประสงค์ (Goal) 
  1.  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ      
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์    
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
  2.  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ    
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
  3.  ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล
น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  4.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
  5.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
  6.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสถานศึกษาในสังกัดบริหารจัดการเชิงบูรณา
การ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ   
ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของผู้เรียนและของชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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4. การวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT Analysis) 
 

โรงเรียนแม่แจ่ม ได้ระดมความคิดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ใช้วิธีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็น
เครื่องมือพ้ืนฐานในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ซึ่งมีผลโดยสรุป ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในปีการศึกษา 2562 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S 4M) ปรากฏว่า 

จุดแข็ง (Strengths) 
1.  โรงเรียนด าเนินการตามโครงสร้างและนโยบายอย่างเป็นระบบ 
2.  ครูมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ กลั่นกรอง ตรวจสอบ 
3.  มีระบบการบริหารจัดการ/ระบบการจัดการผู้เรียนด้านการศึกษาต่อ รวมถึงสวัสดิการด้านหอพัก 
4.  ผู้น ามีวิสัยทัศน์ มุ่งม่ัน พัฒนาโรงเรียน 
5.  บุคลกรมีความเพียงพอตามเกณฑ์อัตราก าลังและมีการท างานเป็นทีม 
6.  โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลให้ปฏิบัติงาน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.  รับนโยบายจากส่วนกลางมากเกินไป เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตาม

เปูาหมาย 
2.  ขาดแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ชัดเจน ขาดแผนส ารองระบบบ ารุงรักษา 
3.  ตารางการเรียนการสอนแน่น การประเมินผลไม่ชัดเจน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ท าให้การปฏิบัติ

ไม่เป็นไปตามระบบที่วางไว้/วัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน สถานที่ไม่เพียงพอ/นักเรียนขาดระเบียบวินัย/ระบบการ
จัดการหอพัก ขยะ ยังไม่ดี/งบประมาณไม่เพียงพอ 

4.  นโยบายเปลี่ยนแปลงตามแนวทางผู้บริหารขาดการสนับสนุนเรื่องขวัญก าลังใจจากโรงเรียน 
5.  บุคลกรย้ายบ่อย ขาดแคลนบางกลุ่มสาระ (ต่างชาติ, การเงิน) ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง/ 

การสื่อสารระหว่างบุคลากร 
6.  ขาดทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
7.  ครูมีสิทธิประโยชน์ต่างกัน ภาวะกดดันจากสภาพแวดล้อม รู้สึกไม่ทัดเทียมจึงเกิดการต่อต้าน/    

ไม่ปฏิบัติตาม 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกปีการศึกษา 2562 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) ปรากฏว่า 
 โอกาส (Opportunities) 
 1.  ชุมชนมีความเชื่อม่ันให้การสนับสนุนโรงเรียนในการจัดการศึกษาทุกด้าน 
 2.  ได้รับการสนับสนุนจาก อปท. ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
 3.  รัฐบาล/สมาคมผู้ปกครอง/มูลนิธิองค์กรภายนอก สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
โรงเรียน 
 4.  ชุมชนมีความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรม 
 5.  ชุมชนส่วนใหญ่มีระบบไฟฟูาเข้าถึง มีการใช้สื่อโซเชียลในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของ
ชุมชนและท าธุรกิจออนไลน์ 
 อุปสรรค (Threats)  
 1.  ระดับการศึกษา / สภาพปัญหาของครอบครัว ส่งผลต่อการสนับสนุนด้านการศึกษาของนักเรียน 
 2.  การเมืองระดับประเทศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย มีผลกระทบต่องบประมาณล่าช้า 
 3.  ภาวะเศรษฐกิจของชุมชนไม่ดี ภาระหนี้สิน รายได้ครัวเรือนน้อย ติดค้างช าราค่าบ ารุงการศึกษา
ของนักเรียน 
 4.  ชุมชนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และการสื่อสาร กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
 5.  ระบบไฟฟูาและระบบสื่อสาร/สารสนเทศไม่มีความเสถียรโดยเฉพาะพ้ืนที่ห่างไกล/ระบบ
สารสนเทศส่วนกลางมีความซ้ าซ้อน เพ่ิมภาระงาน 
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กราฟแสดงสภานภาพของโรงเรียนแม่แจ่ม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่แจ่ม มีลักษณะ “เอื้อและแข็ง” 

เหมาะต่อการพัฒนาและต่อยอดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาแต่ละระดับให้มีคุณภาพ 
 

STARS Question Marks 

CASH COWS DOGS 
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ส่วนที่ 3 
กลยุทธ์ระดับแผนงานและโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 1.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

       ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติประจ าปี             
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และ         
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  มีความมุ่งหมายให้การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาต้องยดึหลักว่าผู้เรียนทกุคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน  
มีความส าคัญที่สุด 
       ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จรยิธรรมและค่านยิม          
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ าลง พบว่าเนื่องจาก  
มีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพรแ่ละมอีิทธิพลในชีวิต 
ประจ าวันของนักเรียน ท าให้ขาดความตระหนักในของ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ การด าเนินชีวิตในแต่ละวันของ
ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพไม่มีเวลาในการอบรมดูแล
นักเรียน ครูที่ปรึกษามภีาระงานสอนภาระงานอื่นในโรงเรียน
เวลาดูแลนักเรียนในชั้นเรียนไม่เพียงพอ ถ้าไม่รีบส่งเสริม 
สนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
นักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ
สังคมได้ 
       จากเหตุผลข้างต้นจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ขึ้นเพื่อส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ ให้นักเรียน     
ได้รู้จักตนเองสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข คณะครูได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์แก่ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุข   

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. เพื่อคณะครูได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน 
 

ด าเนินกิจกรรมในโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. พัฒนาระบบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
4. ปัจฉิมนิเทศ 

 
31,771 
3,367 
4,079 

 
0 

1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีระดับความ           
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไปในการได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 
2. ร้อยละ 100 ของคณะครูได้มีส่วนร่วม   
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน  
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 1.2 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนา
การศึกษา ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงมีเปูาหมาย
ด้านคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและ
น าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิง
สร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะที่จ าเปน็ในศตวรรษที่ 21  
     จากการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแม่แจ่ม พบวา่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละภาคเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในรายวิชาของแต่กลุ่มสาระการเรียน
ยังมีผลการเรียน 0 ร มผ. อยู่รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบยังต่ ากว่าระดับประเทศในบางวชิาที่มีการทดสอบ 

     ดังนั้นทางโรงเรียนแม่แจ่ม ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 จึงได้มีการก าหนดโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ          
ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น
และตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในด้าน
คุณภาพการศึกษาต่อไป 

1 เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธิ์การทดสอบดว้ยข้อสอบ
มาตรฐาน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 1 และ 2  
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และ 6 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบ 
ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะหข์ั้นสูง และให้คุ้นชินกับ
รูปแบบของการทดสอบ ตลอดจนสร้างความเข้าใจ  
ให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์   
จากการทดสอบ 
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการวดัและ
ประเมินผลให้ควบคู่ไปกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 
5. เพื่อแก้ไขผลการเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์การให้
ระดับผลการเรียน 
6. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
7. เพื่อให้การสนับสนุนครูผู้สอนในการติดตามนักเรียน
ที่มีผลการเรียน 0 ร มผ. 
8. เพื่อจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี ้
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ
ระดับชาติ 
2. โรงเรียนปลอด 0 ร มผ 
3. พัฒนาทักษะดา้นวิชาการระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. พัฒนาทักษะดา้นวิชาการระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
0 
 
0 

37,136 
 

60,000 

1. ร้อยละ 36 ของผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์   
ทางการทดสอบระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) 
รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และ 6 สูงกว่า
ระดับประเทศ 
2. ร้อยละ 36 ของผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์         
ทางการทดสอบระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (NT)  
รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
จากปกีารศึกษาเดิม 
3. ร้อยละ 39 ของผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์       
ทางการทดสอบระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (NT)  
รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
จากปกีารศึกษาเดิม 
4. ร้อยละ 84 ของนักเรียนเข้าร่วมเตรียมความพร้อม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดบัชาติ  
5. ร้อยละ 84 ของครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับดี
ขึ้นไป  
6. ร้อยละ 65 ของนักเรียนที่มีผลการเรยีน 0 ร มผ 
แก้ไขผลการเรียนผ่านเกณฑ ์
7. ร้อยละ 65 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑต์ามหลักสูตร
สถานศึกษา  
8. ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาต ิในภาพรวม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศและ
ระดับ 
เขตพื้นที่ 
9. ครูผู้สอนสามารถติดตามนักเรียนที่มผีลการเรียน
บกพร่องเพื่อให้มาแก้ไขผลการเรียน 
10. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผา่นเกณฑ์  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
11. นักเรียนมีความพึงพอใจตอ่การจัดกจิกรรม           
นี้ในระดับดีขึ้นไป 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 1.3 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 “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอในการรับการศึกษา   
ไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดย  
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซ่ึงเป็นนโยบายเร่งด่วน คือ “โครงการเรียนฟรี 
15 ปี อย่างมีคุณภาพ” คือ ไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ชั้นอนุบาล
จนถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับทั้งโรงเรียนรัฐบาล       
ค่าเล่าเรียนฟรี ถ้าเด็กคนไหนสละสิทธิ์จะมีใบประกาศเกียรติคุณ
ให้ โดยในส่วนของงบประมาณที่รัฐช่วยเหลือนั้นมี 5 ส่วน
ด้วยกัน คือ ค่าเล่าเรียน แบบเรียน เสื้อผ้า ค่าอุปกรณ์การเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจะได้การสนับสนุนค่าเสื้อผ้า
และค่าอุปกรณ์การเรียนทั้งนี้ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ จึงเป็นโครงการที่นอกจากสะท้อนให้เห็นความตั้งใจจริง
ของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการลงทุน
ด้านปัญญา ยังเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระของผู้ปกครอง และ
เปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
     จากสภาพของโรงเรียนแม่แจ่ม ซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอ
แม่แจ่ม มีจ านวนนักเรียนเป็นชนพื้นเมือง ชาติพันธุ์ที่มีหลาย
หลายชาติพันธุ์ บางครอบครัวอยู่ห่างไกล และมีฐานะล าบาก 
เพื่อเป็นการสนองนโยบายจากรัฐบาล ท าให้นักเรียนทุกคน 
ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
     งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงได้จัดท าโครงการ เรียนฟรี    
15 ปีอย่างมีคุณภาพขึ้นมา เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียนของนักเรยีนโรงเรียนแม่แจ่ม พร้อมทั้ง
เสริมสร้างพัฒนาด้านการเรียนการสอนในทุกๆ ด้านเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

1. เพื่อให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น            
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
ประสบการณ์ที่หลากหลายจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 
2. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน       
ด้วยกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม    
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมบริการสารสนเทศ และไอซีที 
และกิจกรรมทัศนศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมที่ดี 
4.  เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษา             
หาความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 
 

ด าเนินกิจกรกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
2. กิจกรรมชุมนุม 
3. กิจกรรมบริการสารสนเทศและไอซีที 
4. กิจกรรมเรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้น ม.1 
5. กิจกรรมเรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้น ม.2 
6. กิจกรรมเรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้น ม.3 
7. กิจกรรมเรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้น ม.4 
8. กิจกรรมเรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้น ม.5 
9. กิจกรรมเรียนดีมีคุณภาพ ระดับชั้น ม.6 

 
130,000 
20,000 
120,000 
61,070 
77,260 
73,690 
70,080 
94,540 
73,030 

1. ร้อยละ 86 ของนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม 
สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และ
สร้างผลงาน 
2. ร้อยละ 86 ของนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม 
พัฒนาเจตคติ ค่านิยมในการด าเนินชีวิตและ
เสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม  
3. ร้อยละ 86 ของนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม  
มีจิตส านึกและท าประโยชน์เพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนเข้ารว่มกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ
ตามความสนใจ 
5. ร้อยละ 86 ของนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม 
ได้รับบริการสารสนเทศและไอซีที                    
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนเข้ารว่มกิจกรรม
ทางวิชาการ กจิกรรมคุณธรรมจริยธรรม  
และกิจกรรมทัศนศึกษา 
7. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ด ี
8. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มได้รับ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงได้ลงมือ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อฝึกกระบวนการคิด     
การท างานเป็นทีม และสามารถน าทักษะชีวิต
ที่ไดไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
9. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์                   
มีบุคลิกภาพดา้นร่างกายและจิตใจที่ดี  
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้โดยเห็นประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

10. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
11. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มมีความพึงพอใจ
ในการรับบริการสารสนเทศและไอซีที 
12. ผู้เรียนโรงเรียนแม่แจ่มได้รับ
ประสบการณ์ตรงและสามารถน าความรู ้   
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 1.4 โครงการแนะแนว 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     กจิกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง  
ตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพือ่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริมสร้าง 
ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบยีบวินัย ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอยา่งมีความสุข  กจิกรรมแนะ
แนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง 
สามารถคิด ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเปูาหมาย วางแผน
ชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนและ
เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง          
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
     กจิกรรมแนะแนวเป็นกจิกรรมที่ใหผู้้เรียนได้ศึกษา ส ารวจ
ตนเอง และค้นคว้าข้อมูลทางด้านอาชีพ การศึกษา และชีวิต
สังคมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจตนเองมีการปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่น สามารถเลือกและตัดสินใจในการวางแผนชีวิต วางแผน
แนวทางการในการศึกษาเพือ่น าไปสู่การประกอบอาชีพ       
ที่เหมาะสมกับบุคลิกลกัษณะ ความถนดั ความสามารถและ
ความสนใจของตนเอง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาเอกลกัษณ์
ของตนเอง ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น 
การมีเจตคติที่ดี การมีค่านยิมพึงประสงค์ เพื่อให้ปรับตัวและ
สร้างความสัมพันธ์กบัผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข พัฒนาทกัษะการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน  
     การจัดโครงการแนะแนวโรงเรียนแม่แจ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ทักษะกระบวนการทางการเรียนรู้ให้มีศักยภาพมากขึ้น ได้
ค้นหาเป้าหมายของตนเองและรู้จักการวางแผนการศึกษาให้
เลือกเรียนได้เหมาะสมกับความชอบความถนัดของตนเอง 
เพื่อให้เรียนรู้ได้อย่างราบรื่นไม่เสียเวลาและบั่นทอนก าลังใจ
ของผู้เรียนในการเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ การจัด  
การกับปัญหาต่างๆที่ก าลังเผชิญในปัจจุบันและปัญหา       
ที่อาจก าลังจะเกิดในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จกัเข้าใจ รักและ 
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถวางแผน   
การเรียน อาชีพรวมทั้งการด าเนินชีวิตและสังคม 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถปรับตัวได้
อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธก์ารศึกษา
ต่อ 
2. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนทีป่รึกษา 
3. กิจกรรมฝึกและเสริมสร้างประสบการณ์
อาชีพ 
4. กิจกรรมแสดงความยินดแีละเสริมสร้าง
ก าลังใจ 
5. กิจกรรมแนะแนวโลกกว้างสู่อาชีพ 

 
2,400 

 
14,887 
1,000 

 
5,650 

 
48,400 

1. ผู้เรียนร้อยละ 84 มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
2. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนที่จบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแมแ่จ่ม 
3. ร้อยละ 74 ของผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการ 
เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่แจ่ม 
4. ร้อยละ 79 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
5. นักเรียนรู้จักตนเองสามารถวางแผนอนาคต
ของตนเองได้ 
6. นักเรียนมีทักษะชวีิตสามารถปรับตัวได้
อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมในสังคมได้               
อย่างมีความสุข 
7. นักเรียนมีความรู้ทักษะอาชพี สามารถ
น าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 



 

104 
 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 1.5 โครงการเรียนรวม 

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 ทั้งนี้มีนักเรียน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเกือบทุกระดับชั้นและมีจ านวน
เพิ่มมากขึ้นทุกปี  
     การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมซ่ึงมีทั้งนักเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษและนักเรียนทั่วไปเรียนรวมในห้องเดียวกัน
นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูและผู้มีความเกี่ยวข้องต้องมี
ความรู้ความเข้าใจถึงสภาพปัญหาความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบาย 
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  อีกทั้ง เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความสามารถ ทักษะ ตามช่วงวัย และจุดเน้น
ตามหลักสูตร   
     ดังนั้นโรงเรียนแม่แจ่มจึงมีความประสงค์ที่จะด าเนิน
กิจกรรมคัดกรอง ตรวจวัดIQ และสอนเสริม เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนและเพื่อเป็นการปลูกฝัง
กระบวนทัศน์ในการด ารงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของความ
พอเพียง เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน 
สังคม มีความเสียสละ และสามารถปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น 
ในสังคมได้อย่างปกติสุขและพร้อมจะเติบโตเป็นพลเมืองด ี   
ของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

1. คัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้มที่จะเปน็ผู้พิการ    
ทางการศึกษา  
2. ช่วยเหลือนกัเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษา
เบื้องต้น 
3. ตรวจวัด IQ นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการศึกษา 
4. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษาโรงเรียน
แม่แจ่ม มีทกัษะการเรียนวิชาภาษาไทยและ 
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
5. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษาโรงเรียน
แม่แจ่ม มีทกัษะการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
6. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษา            
มีความสามารถในการปรับตัวเขา้กับกฎระเบียบ
ข้อบังคับและสามารถใช้ชวีิตร่วมกับผูอ้ืน่ในสังคม    
ได้อย่างปกติสุข 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมคัดกรองนักเรียนที่มีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ 
2. กิจกรรมตรวจวัดIQ 
3. กิจกรรมสอนเสริมทักษะ 

 
0 
 
0 

1,500 

1.  นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้รับการคัดกรองร้อยละ 76 
2.  นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้รับการตรวจวัดIQ 
3. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้รับการช่วยเหลือและส่งต่อไปยังแพทย์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง    เพื่อรับ
การประเมินและวินิจฉัยเพิ่มเติมต่อไป 
4. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษร้อย
ละ 76 มีทักษะการเรียนวิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น  
5.  นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุก
คน ได้ปฏิสัมพันธ์กับเด็กปกติ ปรับตัวให้เข้า
กับสังคมและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
6.  นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้รับการคัดกรอง. 
7.  นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น 
8.  นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้รับการตรวจวัดIQ 
9.  นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้รับการช่วยเหลือและส่งต่อไปยังแพทย์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อ รับการ
ประเมินและวินิจฉัยเพิ่มเติมต่อไป 
10.  นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มี
ทักษะการเรียนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น 
11.  นักเรยีนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
สามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
   (Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

12.  นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
สามารถปรับตัว มีปฏิสัมพันธ์เข้ากับสังคม ใน
โรงเรียน และ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 1.6 โครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่รายวิชา IS 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
   (Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

      การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดการจัดการศึกษาให้พัฒนาผู้เรียน 
ให้มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สตปิัญญา ความรู้และ
คุณธรรม วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น    
ได้อย่างมีความสุข และหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ                
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์             
เป็นคนมีสติปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพ 
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพโดยคาดหวังยกระดับการ
จัด  การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งสร้าง
ผู้เรียนให้มีศักยภาพด้วยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน  ที่ใช้เป็นเปูาหมายในการยกระดับการจัด
การศึกษาของทั้งโรงเรียน มีการพัฒนาต่อยอดคุณลักษณะที่
เทียบเคียงกับสากล   
     ซ่ึงปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้
สร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเองผ่าน
การศึกษาค้นควา้อิสระ (Independent Study : IS) นับเป็น
วิธีการที่มีประสิทธภิาพวิธหีนึ่งที่ใช้กันอย่างกวา้งขวางในการ
พัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกวา้งให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าอย่างอิสระในเร่ืองหรือประเด็นทีต่นสนใจ เร่ิมตั้งแต่
การก าหนดประเด็นปัญหา และด าเนินการค้นคว้าแสวงหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูล   ที่หลากหลาย มีการวิเคราะห ์
สังเคราะห์ การอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อน าไปสู่
การสรุปองค์ความรู้ และหาวิธีการที่เหมาะสมในการส่ือสาร
น าเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการศึกษาค้นควา้ ไปท าประโยชนแ์ก่สาธารณะ ซ่ึงสิ่ง
เหล่านี้เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันภายใต้ 
“การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” 
ซ่ึงจัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ ประกอบดว้ย IS1
การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้ (Research and 
Knowledge Formation)  IS2 การส่ือสารและการน าเสนอ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดประเด็นปัญหา                  
ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะ 
 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้            
ได้ด้วยตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นหาข้อมูล และจัดกระท าขอ้มูล 
 ได้อย่างเหมาะสม 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และ
สามารถน าเสนอผลงานด้วยความภาคภมูิใจ  

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
- ม.2 เทอม1 IS1 
- ม.2 เทอม2 IS2 
- ม.3 IS3 
2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ม.5 เทอม1 IS1 
- ม.5 เทอม2 IS2 
- ม.6 IS3 

 
25,000 

 
 
 
 

25,000 

1. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนมีความสามารถ  
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญัหา 
2. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนมีความสามารถ               
ในการสร้างนวัตกรรม  
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความสามารถ             
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารการ
ท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
4. นักเรียนสามารถก าหนดประเด็นปัญหา  
ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และ            
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5. นักเรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นหาข้อมูลและ                   
จัดกระท าขอ้มูลได้อย่างเหมาะสม 
 6. นักเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และ
สามารถน าเสนอผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
   (Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

(Communication and Presentation) และ IS3 การน า
องค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity)  
     ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้ด าเนินการจดัท าโครงการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการสู่รายวิชา IS ขึ้นเพื่อยกระดับการจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งสร้างผู้เรียนให้มี
ศักยภาพรอบด้าน มีทักษะกระบวนการที่จ าเป็นต่อการสร้าง
องค์ความรู้ จนน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถเผยแพร่
และเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณชนต่อไป 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 1.7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
เป็นกรอบและทิศทางให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นหัวใจส าคัญ คือ   
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด    
การพัฒนาใหก้ารศึกษาในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด คือ ครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนเป็น
ตัวก าหนดประสิทธภิาพของผู้เรียน ภารกิจหลักที่ส าคัญของ
สถานศึกษา คือ การด าเนินการให้มกีารจัดกระบวนการเรียนรู้
ในสถานศึกษาที่สร้างเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน 
     ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถในด้านจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครูสามารถ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
มีการผลิตส่ือ นวัตกรรม มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน โดยจัดท าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน 
นอกจากนั้นครูผู้สอนควรมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏบิัติใหท้ าได้คิดเป็น ท าเป็น
เกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ได้พัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีศักยภาพใน           
ทุกด้านและเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขัน              
ในการหางานท าในกลุ่มประเทศอาเซียน 
     จากขอ้ค้นพบโรงเรียนแม่แจ่มจึงได้จัดท าโครงการสนอง
นโยบายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมกีิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ  2.กิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาไทย 3.กจิกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านการเขียนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ของกลุ่ม

1. เพื่อพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครู
ในกลุ่มสาระให้มีประสิทธภิาพ 
2. เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปญัหาการจัด  
การเรียนการสอน 
3. เพื่อให้ครูเข้าร่วมกิจกรรม PLC และน าผลการ            
เข้าร่วมกิจกรรม PLC มาใช้ในการจัดการเรียน              
การสอนและพัฒนาผู้เรียน  
4. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก เห็นคุณค่าของภาษาไทย 
และใช้ภาษาไทยในส่ือสารได้ถูกต้อง 
5. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
6. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน                 
การเขียนในวิชาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น 
7. เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยใหก้ับนักเรียน                  
ที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทย 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
2. กิจกรรมพัฒนาทกัษะภาษาไทย 
3. กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านการเขียนนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 

 
11,835 

 
1,014 

0 

1. ร้อยละ  90 ของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี้วัดของ
สถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดปฏิบัติจริงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
2. ร้อยละ 100 ของครูมีเครื่องมือวัด
ประเมินผลตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3. ร้อยละ 100 ของครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
4. ร้อยละ 92 ของครูกลุ่มสาระภาษาไทยมี
รายงานวิจยัในชั้นเรียน คนละ 1 เร่ือง/             
ภาคเรียน 
 5. ร้อยละ 82 กลุ่มสาระภาษาไทยมีชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) มาใช ้                 
ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน              
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใหข้้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
6. ร้อยละ 70 ผู้เรียนมีค่าเฉลีย่ระดับผลการ
เรียน ตั้งแต่ระดับผลการเรียน 2.0 ขึ้นไป 
7. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขยีนในระดับ พอใช้ขึ้นไป           
จากการท าแบบวัดความสามารถดา้นการอ่าน 
การเขียนภาษาไทย ของทุกระดับชั้น  
 8. การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยมีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
9. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
ภาษาไทยได้รับการพัฒนาทกัษะยิ่งขึ้น 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
การค้นคว้า รวบรวม และประมวลผลจากแหล่งเรียนรู้ น ามา
สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ที่สูงขึ้น และครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ใช้ส่ือ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ ตา่ง ๆ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถน าวิชาความรู้ที่ได้รับ
มาพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 1.8 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

      กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
เป็นกรอบและทิศทางให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นหัวใจส าคัญ คือ  
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด           
การพัฒนาใหก้ารศึกษาในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด คือ ครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนเป็น
ตัวก าหนดประสิทธภิาพของผู้เรียน ภารกิจหลักที่ส าคัญของ
สถานศึกษา คือ การด าเนินการให้มกีารจัดกระบวนการเรียนรู้
ในสถานศึกษาที่สร้างเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน 
       ครูผู้สอนจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในด้านจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครูสามารถ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอน มีการผลิตส่ือ นวัตกรรม มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน โดยจัดท าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)     
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน 
นอกจากนั้นครูผู้สอนควรมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง  ฝกึการปฏิบัติใหคิ้ดเป็นท าเป็นเกิดการ
ใฝุรู้อย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้
พัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีศักยภาพใน              
ทุกด้านและเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคม            
ได้อย่างมีความสุข แต่ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่แจ่ม มีการจัดการเรียนการสอน            
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการลงมือปฏิบตัิ กระตุ้นให้ผู้เรียน               
มีการคิดตัดสินใจเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาซ่ึงน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในแบบต่าง ๆ                         
มีการคิดค านวณและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์                              
แต่ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย          
ได้เท่าที่ควร  
 

1. เพื่อพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการให้มีประสิทธภิาพ 
2. เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปญัหาการจัด          
การเรียนการสอน 
3. เพื่อให้ครูเข้าร่วมกิจกรรม PLC และน าผลการ           
เข้าร่วมกิจกรรม PLC มาใช้ในการจัดการเรียน           
การสอนและพัฒนาผู้เรียน  
4. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 
ในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 
5. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
6. เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม           
ในการจัดการเรียนการสอน 
7. เพื่อสอนเสริมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ให้
นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนแม่แจ่ม 
8. เพื่อยกผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของทุกระดับ 
9. เพื่อยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-net) 
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา               
ปีที่ 3  และนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนแม่แจ่ม 
10. เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียน
โรงเรียนแม่แจ่ม 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน            
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
2. กิจกรรมสืบสานลายศิลป์  GSP                  
สู่ผ้าซ่ินตีนจก 
3. คลินิกคณิตศาสตร์ 

 
6,280 

 
 

6,000 
 

6,670 

1.  ร้อยละ  90 ของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
สถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดปฏิบัติจริงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
2. ร้อยละ 90 ของครูมีเครื่องมือวัดประเมินผล
ตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
3. ร้อยละ 92 ของครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์              
มีรายงานวิจัยในชั้นเรียน คนละ 1 เรื่อง/                
ภาคเรียน 
 4. ร้อยละ 82 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ใน             
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน                  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
5. ร้อยละ 76 ของผู้เรียนมีความสามารถ                 
ในการคิดค านวณจากการท าแบบทดสอบของ
ทุกระดับชั้น ในระดับดีขึ้นไป 
6. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนมีความสามารถ                     
ในการสร้างนวัตกรรม 
7. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 
โรงเรียนแม่แจ่มร้อยละ 76 ได้เรียนปรับพื้นฐาน
วิชาคณิตศาสตร์ 
8. นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนแม่แจ่ม 
ร้อยละ 76 มีผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
9. การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคุณภาพและ
ประสิทธิผล 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงมีการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ด าเนินชุมชนการเรียนรู้              
ทางวิชาชีพ (PLC)  ส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ          
ตามมาตรฐานการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และครูผู้สอนมีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่มีใช้ส่ือ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพียงพอและ
สามารถน าวิชาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ 

10.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2563 
เพิ่มขึ้น    
11. ผู้เรียนได้เผยแพร่นวัตกรรมการสร้าง
ลวดลายผ้าซ่ินตีนจกสู่ชุมชน   
12.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่แจ่มปีการศึกษา 
2563 ได้รับ 
การเรียนปรับพื้นฐานร้อยละ 76 
13.  นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนแม่แจ่ม
ร้อยละ 76 มีผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
14.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ของ
โรงเรียนแม่แจ่ม มีผลสัมฤทธิ์วิชาระดับชาติ  
(O-net) ค่าเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ย
วิชาคณิตศาสตร์ระดับประเทศ 
15.  นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มได้รับการ
ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 1.9 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)เป็นกรอบ  
และทิศทางให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบาย
ในการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นหัวใจส าคัญ คือ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด การพัฒนาให้
การศึกษาในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด คือ ครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนเป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพ
ของผู้เรยีน ภารกิจหลักที่ส าคัญของสถานศึกษา คือ                      
การด าเนินการให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา              
ที่สร้างเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน 
     ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถในด้านจัดกระบวนการเรียนรู ้โดยครูสามารถเขียน
แผนการจัดการเรียนรู ้มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนมีการ
ผลิตสื่อ นวัตกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดย
จัดท าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน นอกจากนั้นครูผู้สอน
ควรมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น ท าเป็นเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้พัฒนาตนสู่ความเป็น
เลิศด้านวิชาการมีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้มีการลงมือปฏิบัติ การทดลอง พัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้
ผู้เรียนมีการคิด ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้               
ในการแก้ปัญหาซ่ึงน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในแบบต่าง ๆ              
มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีศักยภาพในทุกด้าน
เป็นการเพิ่มพูนทักษะในการด ารงชีวิต และก้าวทันต่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการให้มีประสิทธภิาพ ที่ชว่ยส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการสร้างนวัตกรรม โดยอาศัยทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ 
2. เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปญัหาการจัด 
การเรียนการสอน 
3. เพื่อให้ครูเข้าร่วมกิจกรรม PLC และน าผลการ             
เข้าร่วมกิจกรรม PLC มาใช้ในการจัดการเรียน              
การสอนและพัฒนาผู้เรียน  
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในสัปดาหว์ิทยาศาสตร์   
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น            
และแก้ปัญหา 
6. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับความส าคัญ          
ของวันวิทยาศาสตร์ และเกิดทักษะการเรียนรู้ควบคู่
กับการปฏิบัติจริง 
7. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีให้          
กับนักเรียน 
8. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลย ี
9. เพื่อสร้างฐานนวัตกรรมในการใช้สื่อเทคโนโลยี             
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
10. เพื่อส ารวจและจัดท าปาูยความรู้ในพื้นที่ปุา              
และสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนแม่แจม่ 
11. เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติให้กับสมาชิกชมรมเครือข่าย
เยาวชนไทยรักษ์ปุาโรงเรียนแม่แจ่ม 
12. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติแก่ เยาวชน ชุมชนและสังคม ในเขตพื้นที่

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัด         
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
4. เด็กไทยรักษ์ปุา 
5. คลินกิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
214,579 

 
 

6,200 
28,417 

 
0 
0 

1. ร้อยละ  90 ของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัดของสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดปฏิบัตจิริงสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
2. ร้อยละ 100 ของครูมีเครื่องมือวัดประเมินผลตาม
สภาพจริงอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3. ร้อยละ 100ของครูมีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
4. ร้อยละ 92 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีรายงานวิจยัในชั้นเรียน คนละ 1 เร่ือง/
ภาคเรียน 
5. ร้อยละ 82 กลุ่มสาระสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
6. ร้อยละ 84 ของนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มร่วม
กิจกรรมสัปดาหว์ันวิทยาศาสตร์ 
7.  ร้อยละ 84 นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ คิดอยา่งเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
8. นักเรียนมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีอยา่งพอเพียง 
ร้อยละ 84 
9. ส ารวจต้นไม้และจัดท าปูายความรู้ จ านวน 200 ต้น 
10. ร้อยละ 84 ของนักเรียนชมรมเครือข่ายเยาวชน
ไทยรักษ์ปุาโรงเรียนแม่แจ่มและนกัเรียนที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม  
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

      จากข้อค้นพบโรงเรียนแม่แจ่มจึงได้จัดท าโครงการสนอง
นโยบายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกิจกรรมดังนี้  1.กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  
3.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.กิจกรรมเด็กไทยรักษ์ปุา 5.กิจกรรมคลินิกวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการค้นคว้า 
รวบรวม และประมวลผลจากแหล่งเรียนรู้ น ามาสร้างเป็น            
องค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และ
ครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีใช้สื่อ เทคโนโลยี 
วัสดุอุปกรณต์่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
เพียงพอ และสามารถน าวิชาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาชีพ 

อ าเภอแมแ่จ่ม 
13. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีระดับผลการเรียน 2.0 ขึน้ไป 
14. เพื่อให้นักเรียนที่มีผลการทดสอบต่ ากวา่เกณฑ์         
ที่ก าหนดได้รับการสอนซ่อมเสริมเพื่อพฒันา                   
ผลการเรียน 

11. ชมรมเครือข่ายเยาวชนไทยรกัษ์ปุาโรงเรียน            
แม่แจ่ม ให้ความรู้กับหมู่บ้านใน เขตพื้นที่อ าเภอแม่
แจ่ม  
12. ร้อยละ 84 ของนักเรียนชมรมเครือข่ายเยาวชน
ไทยรักษ์ปุาโรงเรียนแม่แจ่มและนกัเรียนที่สนใจมีระดับ
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมระดับดขีึ้นไป 
13. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้มีระดับผล การเรียน 2.0 ขึ้นไป 
14. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบต่ ากวา่
เกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผล
การเรียน 
15. การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพและประสิทธิผล 
16. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของวัน
วิทยาศาสตร์ และเกิดทักษะการเรียนรู้ควบคู่กับการ
ปฏิบัติจริง 
17. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยีสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมในการ
ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได ้
18. สมาชิกชมรมเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ปุาโรงเรียน
แม่แจ่มและนกัเรียนที่สนใจ มีจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกบัการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ
19. ผู้เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มี
ระดับผลการเรียน 2.0 ขึ้นไป 
20. ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์ ที่ก าหนด
ได้รับการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 1.10  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

      กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
เป็นกรอบและทิศทางให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นหัวใจส าคัญ คือ   
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด   
การพัฒนาใหก้ารศึกษาในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด คือ ครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนเป็น
ตัวก าหนดประสิทธภิาพของผู้เรียน ภารกิจหลักที่ส าคัญของ
สถานศึกษา คือ การด าเนินการให้มกีารจัดกระบวนการเรียนรู้
ในสถานศึกษาที่สร้างเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน 
      ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถในด้านจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครูสามารถ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
มีการผลิตส่ือ นวัตกรรม มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน โดยจัดท าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)             
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน 
นอกจากนั้นครูผู้สอนควรมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏบิัติใหท้ าได้คิดเป็น ท าเป็น
เกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มี 
โอกาสได้พัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศด้านวชิาการและมีศกัยภาพ
ในทุกด้านและเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขัน            
ในการหางานท าในกลุ่มประเทศอาเซียน 
     จากขอ้ค้นพบโรงเรียนแม่แจ่มจึงได้จัดท าโครงการสนอง
นโยบายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมกีิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  2.กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน         
4.กิจกรรมเปิดเมืองแจ๋มสู่อาเซียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

1. เพื่อพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้              
แบบบูรณาการให้มีประสิทธภิาพ 
2. เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้พัฒนาและแก้ปัญหา              
การจัดการเรียนการสอนคนละ 1 เร่ือง  
3. เพื่อให้ครูเข้าร่วมกิจกรรม PLC และน าผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม PLC มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน  
4. เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกบัความส าคัญของอาเซียนประวัตคิวามเป็นมา
ของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน ประโยชน์ ความ
ร่วมมือด้านต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกบัอาเซียนใหก้ับบุคคลรอบตัวได ้
5. เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมได้รับการพัฒนา    
ที่จ าเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิต
ในการเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
6. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กบัผู้เรียนที่มีความ
สนใจทางด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
8. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ้น  
9. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจาก 
แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ 

ด าเนินกิจกรรมในโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 
2. กิจกรรมเปิดเมืองแจ๋มสู่อาเซียน  
3. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
7,769 

 
3,500 
3,000 

 
0 

 

1. ร้อยละ  90 ของครูมีแผนการจัด            
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดปฏิบัติจริงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
2. ร้อยละ 100 ของครูมีเครื่องมือวัด
ประเมินผลตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3. ร้อยละ 100 ของครูมีการตรวจสอบ            
และประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ 
4. ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม มีรายงานวจิัย                      
ในชั้นเรียนหรือนวัตกรรม คนละ 1 เร่ือง/       
ภาคเรียน 
5. ร้อยละ 82 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม มีชุมชนแห่งการเรียนรู้              
ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน มกีารแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา              
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
6. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ประตูเมืองแจ๋มสู่อาเซียน 
7. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลาย  
8. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน ได้พัฒนาทักษะ ความสามารถ             
ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  
9. ร้อยละ 64 ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบระดับชาตขิั้นพื้นฐาน       
(O-NET) รายบุคคลสูงกว่าค่าเฉลีย่
ระดับประเทศ 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงการค้นคว้า รวบรวม และประมวลผลจาก 
แหล่งเรียนรู้ น ามาสร้างเป็นองค์ความรูใ้หม่ ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และครูผู้สอนมีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่มีใช้ส่ือ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพียงพอ  
และสามารถน าวิชาความรู้ที่ได้รับมาพฒันาทักษะทาง              
ด้านวิชาชีพ 

10. ร้อยละ 76 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดค านวณจากการท าแบบทดสอบในระดับดี
ขึ้นไป 
11. ร้อยละ 70 ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยระดบั               
ผลการเรียน ตั้งแต่ระดับผลการเรียน 2.0  
ขึ้นไป 
12. การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ
การสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
มีคุณภาพและประสิทธิผล 
13. ผู้เรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรูพ้ืน้ฐาน
เกี่ยวกบัความส าคัญของอาเซียนประวัต ิ
ความเป็นมาของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม
อาเซียน 
14. ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เกีย่วกับ
อาเซียนให้บุคคลรอบตัวได้ 
15. ผู้เรียนโรงเรียนแม่แจ่มที่เขา้ร่วม               
การแข่งขันได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ความสามารถ ความสนใจ และความถนดั
ตามความแตกตา่งของแต่ละบุคคล 
16. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                 
ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 1.11  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการสร้างและพัฒนาคน
ไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดี และ               
คนเก่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย
และจิตใจซ่ึงปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนแม่แจ่ม มีความ 
สามารถในด้านกีฬาและกรีฑาเป็นอย่างมากซ่ึงที่ผ่านมา               
ในการแข่งขันแต่ละคร้ังได้รับความรางวลัหลายรายการ                  
แต่ยังขาดโอกาสในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเช่นในระดับ
จังหวัด ระดับภาคหรือแมแ้ต่ในระดับประเทศ 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน           
แม่แจ่ม มกีารจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน               
ได้มีการลงมือปฏิบัติ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬา             
การคิดตัดสินใจเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาซ่ึงน าไปสู่การสร้างทักษะทางด้านกีฬาในรูปแบบ 
ต่าง ๆ แต่ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้
เท่าที่ควร เนื่องจากพบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน   
จึงมีการประชุมสรุปปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขการ
จัดการเรียนการสอน  
      กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้เห็นความส าคัญของ
การแข่งขันกีฬาและการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ         
จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษาขึ้นเพื่อให้นกัเรียน มีโอกาส                 
ในการแข่งขันระดับที่สูงขึ้น ซ่ึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของนักเรียน  ตลอดจนมีสื่อวัสด-ุอุปกรณ์ที่เพียงพอเพื่อให้
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบ ศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง 

1. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียน ผ่านกจิกรรม             
การแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทักษะ                 
ด้านกีฬาของนักเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด 
3. เพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และอุปกรณ์ ให้เพียงพอ 
และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. เพื่อส่งเสริมให้ครูตระหนัก และเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน                           
ผ่านกระบวนการ PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้                    
ทางวิชาชีพ) 

ด าเนินกิจกรรมในโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน
โรงเรียน 
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกีฬาภายนอก     
สู่ความเป็นเลิศ 
3. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
 

 
27,350 

 
48,720 

 
31,595 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน เขา้ร่วมกจิกรรม
การแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน 
2. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ
ตามความสนใจ 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน ได้พัฒนาทักษะ ความสามารถ                  
ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
4. สนามกีฬาโรงเรียนแม่แจ่ม จ านวน 4 
สนาม ได้แก่ สนามวอลเลยบ์อล สนาม
ตะกร้อ สนามบาสเกตบอลและสนามเปตอง
ได้รับการปรับปรุง พร้อมส าหรับการใช้งาน 
การจัดการเรียนการสอน และแข่งขันกฬีา 
5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีอุปกรณ์กีฬา                  
ที่มีคุณภาพ ส าหรับใช้พัฒนาทักษะด้านกีฬา 
และกิจกรรมการเรียน 
6. ร้อยละ 82 ของคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา น าชุมชน                 
การเรียนรู้ทางวิชาชพีมาใช้ ในการพัฒนางาน 
และการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ 
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม ได้แสดงทักษะ           
ด้านกีฬา มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภัย  
มีความสามัคคี รักหมู่คณะ รู้จกัช่วยเหลอื           
ซ่ึงกันและกัน และมีสุนทรียภาพทางกีฬา 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

8. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถทกัษะด้านกีฬาให้มีศักยภาพ
สูงสุด กล้าแสดงออก และเสริมประสบการณ์
ชีวิตจากการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
9. สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้                 
อย่างมีคุณภาพ 
10. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้              
สุขศึกษาและพลศึกษา  
12. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ            
พลศึกษาตระหนกั และเห็นความส าคัญของ
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน                  
ผ่านกระบวนการPLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ)    
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 1.12  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

       กระทรวงศึกษาธกิารได้จัดท าหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
เป็นกรอบและทิศทางให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นหัวใจส าคัญ คือ  
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด          
การพัฒนาใหก้ารศึกษาในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด คือ ครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนเป็น
ตัวก าหนดประสิทธภิาพของผู้เรียน ภารกิจหลักที่ส าคัญของ
สถานศึกษา คือ การด าเนินการให้มกีารจัดกระบวนการเรียนรู้
ในสถานศึกษาที่สร้างเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน 
       ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถในด้านจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครูสามารถ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
มีการผลิตส่ือ นวัตกรรม มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน โดยจัดท าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)              
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน 
นอกจากนั้นครูผู้สอนควรมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏบิัติใหท้ าได้คิดเป็น ท าเป็น
เกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ได้พัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีศักยภาพใน          
ทุกด้านและเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข  
     จากขอ้ค้นพบโรงเรียนแม่แจ่มจึงได้จัดท าโครงการสนอง
นโยบายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมกีิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                    
2.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ               
การเรียนรู้ศิลปะ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ให้ครบทุกด้านอันเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียนรู้

1. เพื่อพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธภิาพ 
2. เพื่อให้ครูเข้าร่วมกิจกรรม PLC ได้น าผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนา 
ผู้เรียน  
3. เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมได้แสดงออก
ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ 
4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะให้สูงขึ้น  
 
5. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

ด าเนินกิจกรรมในโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

 
118,528 

0 
 

 

1. ร้อยละ  90 ของครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัด             
ของสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดปฏิบัติจริงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
2. ร้อยละ 92 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะมีรายงานวจิัยในชั้นเรียน คนละ 1 
เร่ือง/ภาคเรียน 
3. ร้อยละ 100 ของครูมีเครื่องมือวัด
ประเมินผลตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4. ร้อยละ 82 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) มา
ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใหข้้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 5. ร้อยละ  84  ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม   
ได้แสดงออกทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค์  
6. ร้อยละ 70 ผู้เรียนมีค่าเฉลีย่ระดับผลการ
เรียน ตั้งแต่ระดับผลการเรียน 2.0 ขึ้นไป 
7. การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ มีคุณภาพและประสิทธิผล 
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองตามความสามารถ 
9. นักเรียนมีความรู้ สามารถปฏิบัติตาม
กิจกรรมที่ก าหนด และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

จักพัฒนาตนเองตามศักยภาพที่ตนมีอยูอ่ย่างสร้างสรรค์             
โดยครูเป็นผู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการ           
ต่าง ๆ และได้ฝึกปฏิบัติจริง และสามารถน าวิชาความรู้                 
ที่ได้รับมาพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชพี และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

10. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลปท์ุก
ระดับชั้นเพิ่มขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 1.13  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

      ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที ่4 มาตรา 22 (2546, 
หน้า 12) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผู้เรียนทกุคน            
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือวา่ผู้เรียน        
มีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพ ดังนั้น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอนจ าเป็นต้องจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอยา่งหลากหลาย และมีรูปแบบการสอน          
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อสูก่ารวัดประเมินผลตามสภาพจริง  
     โรงเรียนแม่แจ่มได้สนองนโยบายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายใต้วิสัยทัศน์ "การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย                  
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็น
ไทยโรงเรียนแม่แจ่มเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ตามรอยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
การค้นคว้า รวบรวม และประมวลผลจากแหล่งเรียนรู้ น ามา
สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ มีโอกาสได้รับการฝึกประสบการณ์
ทางอาชีพ แต่ทั้งนี้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนนั้น 
จ าเป็นต้องใช้ส่ือ เทคโนโลย ีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  ที่เหมาะสม และเพยีงพอเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนมีคุณภาพสอดคล้องตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพสามารถน าวิชา
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาทักษะทางด้านวชิาชีพ เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสูก่ารแข่งขันในการหางานท าในอาเซียน            
และเป็นแนวทางในการประกอบอาชพีในอนาคตได้  
     เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชพีจึงได้จัดท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน
รายวิชาของกลุ่มสาระการงานอาชีพใหสู้งขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา            
ของกลุ่มสาระการงานอาชีพให้สูงขึ้น 
2. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นกัเรียน                           
มีประสบการณ์ ทักษะพื้นฐานทีจ่ าเป็นส าหรับ                    
การด ารงชีวิต   
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทกัษะพืน้ฐานในการ
ประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
4. เพื่อให้ครูมีเข้าร่วมกิจกรรม PLC และน าผลการ 
เข้าร่วมกิจกรรม PLC มาใช้ในการจัดการเรียน                
การสอนและพัฒนานักเรียน 
5. เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม            
ในการจัดการเรียนการสอน 

ด าเนินกิจกรรมในโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียน            
การสอนคหกรรม 
2. กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียน               
การสอนเกษตรกรรม 
3. กิจกรรมการพัฒนาจัดการเรียนการ               
สอนธุรกิจ 
4. กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียน          
การสอนช่างอุตสาหกรรม 
5. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC กลุ่มสาระ             
การงานอาชพี 
6. กิจกรรมพัฒนาทกัษะอาชีพช่างเช่ือมโลหะ 

 
40,995 
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1. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยระดบั         
ผลการต้ังแต่ระดับผลการเรียน 2.0 ขึ้นไป
และไม่มีผลการเรียนตกค้าง 
2. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนมีความรูทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
3. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีคุณภาพด้านรัก
การท างานในระดับดีขึ้นไป และสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกบัผู้อื่นได้ 
4. ร้อยละ 100 ของครูมีเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
5. ร้อยละ 100 ของครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
6. ผู้เรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ตาม
มาตรฐานในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชพี  
7.ผู้เรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

ต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต โดยการจัด
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์จากการปฏิบัติ
จริงและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย อีกทั้งใช้
กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนาครูในกลุ่มสาระให้เกิดกระบวนการ
ร่วมมือกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 1.14  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความ 
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ในชวีิตประจ าวัน เนื่องจากเป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหา
ความรู้ การประกอบอาชพี การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสยัทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซ่ึง
มิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดขีึ้น เรียนรู้และเข้าใจ 
ความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง              
มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาตา่งประเทศ และใช้ภาษา 
ต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ได้ง่ายและกวา้งขึ้น และมวีิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต ดังนั้น 
จึงเห็นได้ชัดว่าภาษาอังกฤษและภาษาจนีนั้น มีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนในทศวรรษใหม่ จ าเป็นต้องได้
เรียนรู้การใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ และภาษาจีน                  
เพื่อน าไปใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ในการน าภาษาอังกฤษ และภาษาจีนไปใช้ใน              
การส่ือสาร ได้จริงในชีวิตประจ าวัน และเพื่อสามารถปรับตวั
ให้ก้าวทันยุคทันสมัยกบัความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก              
ได้ด้วย ซ่ึงทางกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
โรงเรียนแม่แจ่ม ก าหนดให้เรียนภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระ
การเรียนรู้พื้นฐาน ตลอดหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการใช้ภาษา จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะด้านการ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน และความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนเพือ่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น. 
 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ สามารถ
เรียนรู้และสื่อสารกับชาวต่างชาต ิสื่อสารสองภาษาได้
ในระดับดี และสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลอย่าง
เหมาะสม 
2. เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา 
วัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเจา้ของภาษาได้
อย่างมีความสุขผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระ 
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวันส าคัญ
ของเจ้าของภาษา 
4. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
ตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ และได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภายนอกท้องถิ่นของตนเอง 
5. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาต่างประเทศ ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน          
ที่ก าหนด   
6. เพื่อพัฒนาศักยภาพและวัดความรู้ในด้านทักษะ 
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาต่างประเทศให้กับ
ผู้เรียนทุกคน   
7. เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการให้มีประสิทธภิาพ และพฒันาการสร้าง
นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปญัหาการจัดการเรียนการ
สอน 
8. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เข้าร่วมกิจกรรม PLC และน าผลการเขา้ร่วมกิจกรรม 
PLC มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน  
 

ด าเนินกิจกรรมในโครงการ ดังต่อไปนี้ 
 1. English Camp for IEP 
 2. ค่ายภาษาจีน 
 3. วันส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 
 4. ทัศนศึกษา ม.3/1(IEP) 
 5. คลินิกภาษา 
 6. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 
 7. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาจนี 
 8. การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
(CEFR TEST) for IEP 
 9. การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน                    
(HSK Test) 
 10. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของกลุ่ม 
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1. นักเรียนกลุ่มเปูาหมายร้อยละ 70 มีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
สามารถเรียนรู้และสื่อสารกับชาวต่างชาติ 
สื่อสารสองภาษาได้ในระดับดี และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลอย่างเหมาะสม  
2. นักเรียนกลุ่มเปูาหมายร้อยละ 84 ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม               
และแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับเจ้าของภาษาด้วย
ความสุข ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระ 
3. นักเรียนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้ด้านภาษา 
วัฒนธรรมและวันส าคัญของเจ้าของภาษา 
4. นักเรียนกลุ่มเปูาหมายร้อยละ 84                     
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ตระหนักถึง
ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ และได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภายนอกท้องถิ่นของ
ตนเอง 
5. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์
ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
6. นักเรียนร้อยละ 70 มีศักยภาพและความรู้
ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาตา่งประเทศ 
7. ร้อยละ 90 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ มีแผนการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี้วัดของ
สถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดปฏิบัติจริงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้และ                    
มีเครื่องมือวัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     จากการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนที่ผ่านมา พบว่ายังมีนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีโอกาส 
ได้แสดงความสามารถของการใช้ทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนเท่าที่ควร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนอยู่ในระดับต่ า ในด้านของครู            
การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการลงมือ
ปฏิบัติ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีการคิดตัดสินใจเลือกข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ไปใช้ในการแก้ปัญหาซ่ึงน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
ในแบบต่างๆ และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ                 
ยังไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุง่หมายได้เท่าที่ควร 
เนื่องจากพบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ จึงมีการประชุมสรุปปัญหาเพื่อหาแนวทางใน
การแก้ไขการจัดการเรียนการสอนเพือ่แก้ปัญหาดังกลา่ว  
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศจึงได้ระดมความคิด
ร่วมกัน จนก าหนดกิจกรรมขึ้นมาทั้งหมด 10 กิจกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกลา่ว ได้แก่ กิจกรรม English Camp for IEP 
กิจกรรมค่ายภาษาจีน กิจกรรมวันส าคญักลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3/1(IEP) กิจกรรม
คลีนิกภาษาอังกฤษ กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาจีน 
กิจกรรมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR TEST) 
การสอบวัดระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK Test) และกจิกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นขึ้นมา                 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้นกัเรียนได้มีโอกาส             
น าความรู้ ความสามารถ และทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ             
และภาษาจีนไปปรับ ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็น 
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความสนใจดา้นภาษาได้รับการ
พัฒนาอยา่งเต็มตามศักยภาพ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน   
และเขียน ตามกระบวนการ Active Learning ที่ท าให้ผู้เรียน
มีความสุข และสนุกสนานในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง

8. ร้อยละ 92 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ มีรายงานวิจัยในชั้นเรียน 
คนละ 1 เร่ือง/ภาคเรียน 
9. ร้อยละ 82 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
10. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน 
ของวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
11. นักเรียนได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านภาษา 
วัฒนธรรม วันส าคัญของเจ้าของภาษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจา้ของภาษาดว้ย
ความสุข ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระ 
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภายนอกท้องถิ่นของ
ตนเอง  
12. นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดแีละให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
13. การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีคุณภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                        
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ จึงได้จัดท าโครงการ               
นี้ขึ้นมา 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 2.3 โครงการโรงเรียนสีขาว 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ. 2545 เพื่อพัฒนาคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้                 
เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อให้
การจัดการศึกษาประสบความส าเร็จ จึงต้องอาศัยครู อาจารย ์
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนรว่ม           
การจัดการศึกษา 
     สถานศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนานักเรียน
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุข
ตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา 
นอกจากจะด าเนินด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว 
การปูองกันและการชว่ยเหลือ แกป้ัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจาก
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งมากทั้งด้านการส่ือสาร 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิง
บวกแลว้ ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เป็นต้นว่าปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของยาเสพติด ปัญหาครอบครัว 
ปัญหาการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่น ๆ ที่เป็นผลเสียต่อ
สุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง   
     ดังนั้น โรงเรียนแม่แจ่ม  จึงจ าเป็นตอ้งมีโครงการโรงเรียน
สีขาว เพือ่ให้มีการจัดการศึกษาที่มาจากครู อาจารย์ 
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนรว่ม          
การจัดการศึกษา ส่งผลให้การบริหารงานและการดูแล
นักเรียนเป็นไปตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)                   
พ.ศ. 2545 ที่เน้นพัฒนาคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้               
เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกีย่วขอ้งในการส่งเสริม
สนับสนุนปูองกันช่วยเหลอืและคุ้มครองนักเรียน           
อย่างมีประสิทธภิาพ 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ                   
ของนักเรียนและขา่วสาร แนวทางในการบริหารงาน
และผลการบริหารงานของโรงเรียน 
3. เพื่อจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
และพัฒนากระบวนการท างานของเครือข่าย
ผู้ปกครองให้มีมาตรฐาน โปร่งใส และสง่เสริมการ
ท างานเป็นทีม 
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแล พัฒนา สง่เสริม 
ปูองกัน ตามแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีประสิทธภิาพสอดคล้องทั้ง  
5 ขั้นตอนอยา่งเป็นระบบครบวงจร 
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ปูองกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ปฏบิัติกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 
6. เพื่อให้สถานศึกษามีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ           
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกีย่วขอ้งในการส่งเสริม 
สนับสนุน ปูองกัน ชว่ยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน
อย่างมีประสิทธภิาพ 
8. เพื่อให้สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                    
การเสริมสร้างทักษะ และการคุ้มครอง นักเรียน               
ที่ถูกต้องอยา่งน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
 

ด าเนินกิจกรรมในโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. ประชุมผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง 
2. พัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน 

 
4,000 

101,822 

1. ร้อยละ 90 สถานศึกษาได้รับความรว่มมือ
จากภาคีเครือข่ายทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง           
ในการส่งเสริมสนับสนุนปูองกันช่วยเหลอืและ
คุ้มครองนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีตวัแทน
เครือข่ายผู้ปกครองตามเกณฑ์  
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการดูแล 
พัฒนา ส่งเสริม ปูองกัน ตามแนวทางการ
ด าเนินงานระบบการดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน
อย่างมีประสิทธภิาพสอดคล้องทั้ง 5 ขั้นตอน
อย่างเป็นระบบครบวงจร 
4. ร้อยละ 86 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา 
ปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
ปฏิบัติกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
5. ร้อยละ 90 สถานศึกษามีสารสนเทศ                 
ที่เกี่ยวขอ้งกับการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
6. ร้อยละ 90 สถานศึกษาได้รับความรว่มมือ
จากภาคีเครือข่ายทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง                 
ในการส่งเสริม สนับสนุน ปูองกัน ช่วยเหลือ 
และคุ้มครองนักเรียนอย่างมีประสิทธภิาพ 
7. ร้อยละ 90 สถานศึกษามกีิจกรรมส่งเสริม 
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน การเสริมสร้างทักษะ            
และการคุ้มครอง นักเรียนที่ถกูต้องอยา่งน้อย    
ปีละ 1 ครั้ง 
8. ร้อยละ 90 สถานศึกษามกีารคัดกรองสาร
เสพติดในนักเรียนชายทั้งหมด ภาคเรียนละ           
1 ครั้ง และมีการรายงานผลเป็นสารสนเทศ
ในระบบ CATAS ทุกเดือน 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

9. เพื่อให้สถานศึกษามีการคัดกรองสารเสพติด                 
ในนักเรียนชายทั้งหมด ภาคเรียนละ1 ครั้ง และ                    
มีการรายงานผลเป็นสารสนเทศในระบบ CATAS                   
ทุกเดือน 
10. เพื่อให้สถานศึกษามภีาคีเครือข่ายโรงพยาบาล 
สถานีต ารวจภูธร อาสาสมัครอ าเภอ ร่วมด าเนินงาน        
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
ตามโครงการสถานศึกษาสขีาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมขุ และมีต ารวจประจ าโรงเรียน 1 ท่าน                  
ตามนโยบาย 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน 
11. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการส่งต่อนักเรียน           
กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการบ าบัดรักษา เยียวยาและพัฒนา
จิตใจ ร่วมกบัโรงพยาบาลเครือข่าย 
12. เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างครนูักเรียน  
ผู้ปกครองเป็นไปด้วยดี  และอบอุ่น 

9. ร้อยละ 90 สถานศึกษามภีาคีเครือขา่ย
โรงพยาบาล สถานีต ารวจภูธร อาสาสมคัร
อ าเภอ ร่วมด าเนินงานการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมขุ ตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ 
อบายมขุ และมีต ารวจประจ าโรงเรียน 1 
ท่าน ตามนโยบาย 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน 
10. ร้อยละ 90 สถานศึกษามีระบบการส่งต่อ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการบ าบัดรักษา 
เยียวยาและพัฒนาจิตใจรว่มกับโรงพยาบาล
เครือข่าย 
11. โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง 
มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
12. สถานศึกษามีเครือข่ายผู้ปกครองในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนรว่ม  
เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดี ระหว่างบ้าน 
และสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด ารงไวซ่ึ้ง 
วัฒนธรรมประเพณี และละเว้นอบายมขุทั้ง
ปวงกับ เพือ่ส่งเสริมความสามัคคีช่วยเหลือ
เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ผู้ปกครองมีส่วนร่วม   
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤตกิรรมของ
นักเรียน 
13. สถานศึกษาได้รับความร่วมมอืจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกีย่วขอ้งในการ
ส่งเสริม สนับสุนน ปูองกัน ช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
14. มีสัมพันธภาพระหว่างครูนักเรียน  
ผู้ปกครองเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น  
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ยุทธ์ระดับองค์กร     กลยุทธ์ที่ 1                 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 2.5 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) 

     ด้วยปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยเฉพาะกับ
เด็กและเยาวชนที่ก าลังเติบโตไปแป็นอนาคตที่ดีของชาติด้วย
พระอัจฉริยภาพของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา    
สิริวัฒนาพรรณวดีที่มีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนัก 
และทรงห่วงใยในปัญหานี้มาก จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็น
องค์ประธานโครงการรณรงค์ปูองกันยาและแก้ไขยาเสพติด  
หรือ โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ปูองกันละ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
      ปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยตระหนักถึง
ความส าคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และ
เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด  โรงเรียนแม่แจ่มจึงได้น้อมน า
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิง                
อุบลรัตนราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดีมาด าเนินงาน โดยคาดหวัง
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม ท าคุณประโยชน์ให้กับ
สังคม โรงเรียน ครอบครัว และพัฒนาตนเองในการใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีทักษะในการด าเนินชีวิต              
สามารถด ารงตนในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข 
พร้อมเป็นบุคคลต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ                   
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมตามโครงการพระราชด าริ พร้อมขยาย
เครือข่ายสู่ชุมชน ส่งผลให้เยาวชนในสังคมห่างไกลยาเสพติด  
โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด  
     ดังนั้นโรงเรียนแม่แจ่มได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  
จึงได้ด าเนินจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง เพื่อเข้าร่วม
ประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ขึ้นภายใน
โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลจากการใช้หรือข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 

1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาถึงโทษของอบายมุขและ 
ยาเสพติดทุกประเภทและสามารถปูองกนัตนเองได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี ้
1. การประกวดร้องเพลง 

 
0 

1. ร้อยละ 86 ของนักเรียนได้ศึกษาถึงโทษ
ของอบายมขุและยาเสพติดทุกประเภทและ
สามารถปูองกันตนเองได้ 
2. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มได้แสดงออกตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
โดยการเขา้ร่วมกจิกรรมการประกวดร้อง
เพลงเพื่อต่อต้านยาเสพติด  
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 3.1 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน 

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 ได้บัญญัติวา่ “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ               
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ย”  ซ่ึงเป็นนโยบายเร่งด่วน              
คือ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ คือ ฟรีต้ังแต่            
ชั้นอนุบาลจนถึงขั้นมธัยมศึกษาตอนปลายให้กบัทั้งโรงเรียน
รัฐบาลค่าเล่าเรียนฟรี 100  ถ้าเด็กคนไหนสละสิทธิ์จะมี                
ใบประกาศเกียรติคุณให้ โดยในส่วนของงบประมาณที่รัฐ
ช่วยเหลือ คือค่าแบบเรียน ทั้งนี้โครงการเรียนฟรี 15 ปี             
อย่างมีคุณภาพ จึงเป็นโครงการที่นอกจากสะท้อนให้เห็น
ความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษาและการลงทุนด้านปัญญายังเป็นโครงการที่ช่วยลด
ภาระของผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม  
       ดังนั้นโรงเรียนแม่แจ่มจึงจัดกจิกรรมเพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล จัดท ากจิกรรมโครงการเรียนฟรี 15 ป ี
อย่างมีคุณภาพ    

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน                             
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน                                                                                                                   
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าอปุกรณ์                 
การเรียน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 

ด าเนินกิจกรรมในโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมสนับสนุนค่าหนังสือเรียน 
2. กิจกรรมสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3. กิจกรรมสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 

 
1,307,088 
586,142 
534,050 

1. นักเรียนจ านวน 1,250 คน ได้รับการ
สนับสนุนค่าหนังสือเรียน 
2. นักเรียนจ านวน 1,250 คน ได้รับการ
สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3. นักเรียนจ านวน 1,250 คน ได้รับการ
สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
4. นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนตามจริง
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 4.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     สุขภาพกับการศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไป
โดยแยกจากกันไม่ได้  การพัฒนาเยาวชนนอกจากด้าน
การศึกษาเป็นหลกัแล้วยังจ าเป็นต้องพฒันาอย่างเป็น
กระบวนการให้ครบทุกด้านเพือ่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นคนดี เก่ง มีสุข และอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  การส่งเสริม
สุขภาพนกัเรียน นับได้วา่มีความส าคัญ และมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง การที่บุคคลหนึ่งๆ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
นั้น จะสามารถท าให้บุคคลนั้น ๆ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ             
ได้อย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จ ซ่ึงจะมี
องค์ประกอบหลายด้านดว้ยกันทั้งในด้านการอยู่ในส่ิงแวดลอ้ม
ที่ดีและสวยงาม การให้ความรู้ที่ถูกตอ้งในเรื่องสุขภาพ              
การรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน ์การออกก าลังกาย 
อย่างสม่ าเสมอ มหี้องส้วมที่ถกูสุขลักษณะ  
     เนื่องจากในปีที่ผ่านมา พบว่านกัเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม               
มีการเจ็บปุวยเบื้องต้น เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง ท้องร่วง 
ไข้หวัด ไอ บาดแผลเล็กน้อยจากอุบัติเหตุ เป็นจ านวน
ค่อนข้างมากและเนื่องจากนกัเรียนบางรายอยูห่อพกัซ่ึงครูต้อง
ดูแลและจัดยาให้ไปรับประทานทีห่อท าให้เวชภัณฑ์บางอยา่ง
ในห้องพยาบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการและกอปรกับการ
เกิดโรคไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ขึ้นและมีการแพร่ระบาด
ไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ซ่ึงโรงเรียนนับเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ต้องมีการเฝูาวัง และในด้านภาวะโภชนการ 
(การเจริญเติบโต) ในปีที่ผ่านมาพบว่า มจี านวน นักเรียน   
เร่ิมอ้วนและอว้น ร้อยละ 12.16 ค่อนขา้งเต้ียและเต้ีย                  
ร้อยละ 7.21 ซ่ึงนับว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง 
     ดังนั้น จึงนับได้ว่าโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน จึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรรู้จกั
ดูแลตนเองด้านสุขภาพเบื้องต้น ทั้งทางด้านสุขอนามยัส่วน
บุคคล การปูองกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตลอดจน
การให้บริการพื้นฐานเบื้องต้นด้านการปฐมพยาบาล             

1. เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐาน 
เป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียน                  
ครูและบุคลากร  
 2. เพื่อให้ห้องพยาบาลมีเวชภัณฑ์ – ยา เครื่องมือ
เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆในการให้บริการ            
ด้านสุขภาพอนามยัเพิ่มขึ้นและเพยีงพอต่อจ านวน 
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน  
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการชั่งน้ าหนกั – วัดส่วนสูง 
4. เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้านภาวะอว้น เร่ิมอ้วน 
ค่อนข้างเต้ียและเต้ีย 
5. เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์                     
ของกรมอนามัย 
6. เพื่อน านักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านภาวะอว้น เร่ิมอ้วน  
ค่อนข้างเต้ียและเต้ีย เขา้รับการแก้ไขโดยเฉพาะ            
เด็กที่มีภาวะอ้วน เพื่อรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านสุขภาพ 
7. เพื่อด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภายใต้
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
8. พัฒนาศักยภาพแกนน านกัเรียนและนักเรียน                    
ให้มีการรับรู้สิทธิผู้บริโภคและพฤตกิรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถกูต้อง เหมาะสม และมีการเฝูา
ระวังอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน 
 

ด าเนินกิจกรรมในโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาการให้บริการห้องพยาบาล 
2. กิจกรรมเฝูาระวังภาวะการเจริญเติบโต 
3. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 กิจกรรม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 
30,754 
2,400 
4,530 

1. สถานศึกษามีหอ้งพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
เป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่
ผู้เรียน ครูและบุคลากร จ านวน 1 ห้อง 
2. ร้อยละ 82 ของนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม
ได้รับการชั่งน้ าหนัก – วัดส่วนสูง 
3.  ร้อยละ 82 ของนักเรียนโรงเรียนแมแ่จ่ม 
ได้รับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้านภาวะอว้น 
เร่ิมอ้วน ค่อนข้างเต้ียและเต้ีย 
4. ร้อยละ 82 มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพภายใต้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร 
5.  ร้อยละ 82 ของแกนน านักเรียนและ
นักเรียนได้มีการพัฒนาศักยภาพ ให้มกีารรับรู้
สิทธิผู้บริโภคและพฤติกรรมการบรโิภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถกูต้อง เหมาะสม และ  
มีการเฝูาระวังอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
6. ร้อยละ 82 ของนักเรียน ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนที่มาใช้บริการได้รับการดูแลปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  
และมีความพึงพอใจในเวชภัณฑ์ยาและการ
ให้บริการ 
7. ร้อยละ 82 ของนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม  
มีน้ าหนัก - ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย 
8. ร้อยละ 82 ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้าน
ภาวะเร่ิมอ้วน อ้วนและเต้ีย มีความรู้ทักษะ  
ในการดูแลตนเองและปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม
ด้านสุขภาพ 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

การส่งต่อรักษา เพือ่ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้
นักเรียนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ตามสติปัญญา
และความสามารถของตน เพื่อทีจ่ะได้เติบโตเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพในอนาคตต่อไป   

9. ร้อยละ 82 ของแกนน านกัเรียน อย.น้อย 
มีการรับรู้สิทธิผู้บริโภคและพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม 
และมีการเฝูาระวังอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพทั้งในโรงเรียนและชุมชน  
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
โครงการ 2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียน
จะต้องมีการพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพโดยการเพิ่มพูน
ความรู้ ประสบการณ์โดยตรงให้กับบุคลากรในการอบรมพัฒนา
ความรู้ ศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนาตรงตามวิชาเอกและ
ความรู้ความสามารถเนื่องจากครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
เป็นผู้ที่มีความส าคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนในด้านจัดการเรียนรู้  
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 
ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษา ได้ก าหนดหลักการไว้ในมาตรา 
22 ว่า  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร                
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในสังคม  
     ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้  รู้จักการบริหารเพื่อให้การจัดการเรียนรู้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน ควรมีการพัฒนาบุคลากร             
โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา วิจัยชั้นเรียน ศึกษาดูงาน            
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
     บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะเป็น                   
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาจัด 
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาบุคลากร                  
เพื่อสนองนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรในหน่วยงาน 
รวมทั้งการสร้างขวัญและก าลังใจน ามาซ่ึงแรงจูงใจในการท างาน 
ซ่ึงส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อการท างาน  ท างานอย่างมี
ความสุข  มีพลังที่จะสร้างสรรค์จากการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้มีการพัฒนา โดยการจัด
ประชุม  อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากร                    
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
3. เพื่อให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการท างานและ               
พัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมศึกษาดูดา้นวิชาการ 
2. กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน
หลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้และวิจยัชั้น
เรียน 
3. กิจกรรมศึกษาดูงานคณิตศาสตร์ 
4. กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม 
5. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านวัด
ประเมินผล 
6. กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร 
8. กิจกรรมบ ารุงและสร้างขวัญก าลังใจ 

 
30,000 
14,400 

 
 

5,000 
5,000 

 
8,800 

 
2,000 
27,998 

1. ร้อยละ 90 ของบุคลากรในกลุ่ม
บริหารงานบุคคลได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ศึกษาหาความรู้ และ 
ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน 
2. ร้อยละ 90 ของบุคลากรในกลุ่ม
บริหารงานบุคคลได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
ให้มีประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ น ามาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์            
ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูข้อง
ตนเองและองค์กร  
3. ร้อยละ 90 ของบุคลากรได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ศึกษาหาความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากการอบรมพัฒนาตนเอง 
4. ร้อยละ 90 ของบุคลากรบุคลากรได้รับการ
อบรมพัฒนาตรงตามสาขาวิชาเอกและตรง
ตามความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม 
5. ร้อยละ 90 ของบุคลากรได้รับขวัญและ
ก าลังใจ  และการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
6. บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลน า
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพฒันา
ตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพีอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จนเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
และองค์กร  
7. บุคลากร มีประสิทธภิาพในการท างานและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร 
8. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
การอบรมพัฒนาตรงตามสาขาวิชาเอกและ
ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

9. บุคลากรได้มีการพัฒนาคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพ ให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ
และน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การ
จัดการเรียนรู้  
10. บุคลากรทกุคนมีขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ         
มีความสัมพันธอ์ันดีซ่ึงกันและกัน 
11. ครูและบุคลากรมีความสุขและขวัญ
ก าลังใจในการปฏบิัติงาน 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
โครงการ 3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับสถานศึกษา 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 หมวด 6 ให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นผลพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ยกระดับสถานศึกษา 
    เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว โรงเรียนแม่แจ่ม จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับสถานศึกษาขึ้น                      
เพื่อจัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และการประเมินโรงเรียน                  
เพื่อการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับสถานศึกษาให้เทียบเคียง
กับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

1. เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ              
จากครู และบุคลากรภายในโรงเรียนในการจัดท า         
แผนปฏิบัติการประจ าปีโดยมุ่งสู่เปูาหมายและบรรลุ            
ซ่ึงวิสัยทัศน์ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการจัดท ารายละเอียด
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
3. เพื่อให้คณะครู/บุคลากรทางการศึกษาได้น า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
4. เพื่อให้โรงเรียนใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
5. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มาตรฐาน                  
ตามที่ก าหนด 
6. เพื่อสถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
7. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน
เพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) 
8. เพื่อรับการประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(OBECQA) 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
2. กิจกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับ
รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ. OBECQA 
3. กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
25,985 

 
24,000 

 
2,000 

1. สถานศึกษามกีารก าหนดเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน ร้อยละ 100 
2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและมีการน าแผนไปปฏบิัติอยา่ง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 90 
3. สถานศึกษามกีารติดตาม ตรวจสอบการ
น าแผนไปปฏิบัต ิประเมินผลและปรับปรุง 
พัฒนาอยา่งต่อเนื่อง ร้อยละ 90 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปโครงการและ
การท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปกีารศึกษา
ละ 1 คร้ัง 
5. ร้อยละ 90 ผู้เกีย่วขอ้งมีความพึงพอใจ 
6. สถานศึกษาท าการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
7. จัดให้มีกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้อง
จุดเน้น จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน 
8. จัดให้มีกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของ สพม.34 และ สพฐ. 
9. งานประกันคุณภาพ มีระบบการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณ
ภายในและภายนอก 
10. สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาต ิ
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

11. คณะครูโรงเรียนแม่แจ่ม เข้าใจ และมี
ความพร้อมในการรับการประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากล (ScQA) ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) 
12. โรงเรียนแม่แจ่มได้รับการประเมินรางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
โครงการ 4.2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน                  
เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้นกัเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม  
จริยธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปจัจุบัน 
สภาพอาคาร  ห้องเรียนบางส่วนช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้
งานมานาน อาคารและห้องส านักงานมไีม่เพียงพอกับความ
ต้องการของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จึงควร
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารสถานทีแ่ละรวมถึงบ ารุงรักษา
สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมในการใชง้านอยู่เสมอและ            
เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อใหก้ารจัดกจิกรรมการเรียน             
การสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
     ตามพระราชบัญญัตกิารศึกษา ปี พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อ                   
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและเอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม  โรงเรียนจึงเปรียบเสมือน
บ้านหลังที่สองของนักเรียน ซ่ึงต้องใช้ชีวิตเพื่อหา
ประสบการณ์ในวันหนึ่ง ๆ  มากกว่าอยูท่ี่บ้านจึงสมควรเอาใจ
ใส่ดูแลเป็นพิเศษ  ในการจัดสภาพแวดลอ้มให้มีบรรยากาศที่ดี  
เหมาะสมและลดภาวะที่เป็นพิษ  เพื่อพฒันาร่างกาย  จิตใจ   
สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สุด 

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยและ
สวยงาม 
2. เพื่อพัฒนาซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี ้
1. ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 

 
60,000 

 
 
 

1. ร้อยละ 90 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม                
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
2. ร้อยละ 90 สถานศึกษามีการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ 
3. โรงเรียนแม่แจ่มมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน               
มีความปลอดภัยและสวยงาม 
4. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม มีระบบ
สาธารณูปโภคใช้อยู่เสมอ 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 1.1 งานพัฒนาระบบวิชาการ 

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 และเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การพัฒนางานสารบรรณ จึงมี
ความส าคัญ เพื่อให้การรับ ส่ง เก็บ หนังสือราชการหรือข้อมูล
ข่าวสารที่มีความส าคัญต่อหน่วยงาน มีความราบรื่น เกิดการ
ประสานงานของแต่ละฝุายและบุคลากรในหน่วยงานกันอย่าง 
ลงตัวและมีประสิทธิภาพ   
     โรงเรียนแม่แจ่ม มีระบบงานวิชาการที่มีความจ าเป็นและ            
มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการจัดท า รับ ส่ง เก็บ เอกสารที่เป็น
หลักฐานทางราชการ การกระจายข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการไป
ถึงข้าราชการครู นักเรียน บุคลากรทุกคนในโรงเรียนแม่แจ่ม จึง
ต้องมีการพัฒนาระบบงานวิชาการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างการประสานงาน การด าเนินงานวิชาการของ
โรงเรียนแม่แจ่มเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีและมีการพัฒนาอุปกรณ์
เครื่องใช้ส านักงาน เพื่อให้บริการด้านเอกสารและหลักฐาน
ทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

1. เพื่อพัฒนาด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  
ในงานวิชาการ  
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านเอกสารเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้ง รวดเร็ว และชัดเจน     

ด าเนินงาน ดังนี้ 
1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้อง             
ใช้ในการบริการด้านเอกสาร 
2. จัดท าทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์
เพื่อควบคุมการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
1,000 

1. ร้อยละ 90 เอกสารงานธุรการมีความ
ถูกต้อง มีประสิทธภิาพ รวดเร็ว และชัดเจน     
2. งานส านักงานวิชาการมวีัสดุ อุปกรณ์
เพียงพอต่อการใช้งานและให้บริการ 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 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 าเนินการน า
หลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องสร้างความมั่นใจต่อพ่อแม่
ผู้ปกครองและชุมชนว่าผู้เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐาน            
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด และเกิดสมรรถนะส าคัญ ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องบริบทที่
สถานศึกษาตั้งอยู่ ธรรมชาติของผู้เรียน สภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งจะต้องมีการนิเทศการจัด
การศึกษาเพื่อก ากับ ติดตามและส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อการเรียน              
การสอนและเทคนิคกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
     ดังนั้นสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่เป็นระบบและมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตาม ก ากับดูแลคุณภาพในการ
พัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ รวมถึงการจัดการ
นิเทศการศึกษา เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่แสดงถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัญหา สาเหตุและแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้สถานศึกษา
สามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงให้
ความส าคัญไปถึงนโยบายการศึกษา จุดประสงค์ของการให้
การศึกษา การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใช้วัสดุ
อุปกรณ์การสอนและวิธีสอนของครู สิ่งแวดล้อมของครูและ
ผู้เรียนในขณะที่เรียนตลอดจนปัญหาด้านต่าง ๆ 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2. เพื่อนิเทศการสอนและพัฒนาครูให้มคีวามรู้              
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. กิจกรรมทบทวนและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. กิจกรรมนิเทศภายใน 

 
4,200 

 
198,750 

0 

1. ประเมินผลและติดตามการใช้หลักสตูร
สถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
3. ร้อยละ 100 ครูได้รับการนิเทศแผนการ
จัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
4. ร้อยละ 100 ครูได้รับการนิเทศแบบเยี่ยม
ชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
5. ร้อยละ 100 ครูมีเครื่องมือวัดประเมินผล
ตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
6. ร้อยละ 100 สถานศึกษาส่งเสริมให้
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
7. ได้ข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
8.  ได้หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สภาพบริบท ชุมชน และนักเรียน 
9. ครูพัฒนาการเรียนการสอนอยา่งต่อเนื่อง 
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค์ 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 1.3 งานพัฒนางานทะเบียนนักเรียนและรับนักเรียน 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     โรงเรียนในฐานะหน่วยงานทางราชการที่มีบทบาทในการ
พัฒนาบุคลากรของชาติ งานทะเบียนนักเรียน จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาระบบ การจัดเก็บข้อมูลที่ ทันสมัยโดยจัดเก็บและ
ประเมินผลด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงอุปกรณ์
ประกอบอื่น ๆ ด้วย ซ่ึงจะช่วยให้ข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้อง
แม่นย าและสามารถให้บริการกับนักเรียนผู้ปกครองได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดท าและ
จัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติตลอดจนข้อมูลทางด้านการเรียน
ของนักเรียนเป็นรายบุคลและในภาพรวมของโรงเรียน ซ่ึงเป็น
แหล่งข้อมูลหลักเพื่อใช้ในการสืบค้นสถิติต่าง ๆ ในการรายงาน
ต่อต้นสังกัดและน าข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียน
การการสอนของครูและนักเรียนในการจัดท าและการจัดเก็บ
ข้อมูลหรือสถิติต่าง ๆ 
     งานทะเบียนนักเรียนและรับนักเรียน โรงเรียนแม่แจ่มมีการ
ด าเนินการโดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 
และรับนักเรียน แต่ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
ได้เท่าที่ควร เนื่องจากพบปัญหา คือ ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ด าเนินการ จึงมีการประชุมสรุปปัญหาเพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขการด าเนินการ 
     ดังนั้น งานทะเบียนนักเรียนและรับนักเรียน จึงได้จัด
กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียนและรับนักเรียน เพื่อพัฒนา
ระบบงานทะเบียนและรับนักเรียนให้ มีประสิทธิภาพและ               
เกิดประสิทธิผล 

1. เพื่อให้การด าเนินงานจัดท างานทะเบยีนของ
นักเรียนเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. เพื่อให้ด าเนินการจัดท าและตรวจสอบทะเบียน            
ผลการเรียนรวมถึงเอกสารรับรองผลการเรียนให้แก่
นักเรียนอยา่งถูกต้อง     
3. เพื่อจัดท า จัดเก็บ รักษาเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานทะเบียนอยา่งเป็นระบบ 
4. เพื่อด าเนินการรับนักเรียนตามปฏิทนิ สพฐ. 

ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดท าข้อมูลนักเรียนใหม ่                      
ปีการศึกษา 2563 ลงในทะเบียน
นักเรียนและโปรแกรม Secondary  
2. มีการจัดท า จัดซื้อ จัดจ้าง เอกสาร
งานทะเบียนนักเรียน 
 3. ด าเนินการรับสมัครนักเรียน 
คัดเลือก และมอบตัวนักเรียน 

 
6,200 

1. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามกีารจัดท า
ทะเบียน รายชื่อนักเรียนทกุระดับชั้นอยา่ง
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามกีารจดัท า
และตรวจสอบทะเบียนผลการเรียนรวมถึง
เอกสารรับรองผลการเรียนให้แก่นกัเรียน
อย่างถูกตอ้ง     
3. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามกีารจัดท า 
จัดเก็บ รักษาเอกสารต่าง ๆ เกีย่วกบังาน
ทะเบียนอยา่งเป็นระบบ  
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามกีาร
ด าเนินงาน แผนการรับนกัเรียนตามปฏทิิน 
สพฐ.  
5. การด าเนินงานจัดท างานทะเบยีนของ
นักเรียนเป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความถกูต้อง
เหมาะสม 
6. การให้บริการขอ้มูลผลการเรียนแก่ผู้เรียน
ในสถานศึกษา และชุมชน หรือหน่วยงานอื่น 
ได้รับความพึงพอใจ  
7. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนเข้าเรียน
ในโรงเรียนแม่แจ่มได้ตรงตามศักยภาพของ
ตนเอง 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 1.4 งานพัฒนางานวัดและประเมินผล 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

       การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการที่ให้
ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของ
ผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เกิดการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ต้องรับผิดชอบ
เกี่ยวกับข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่และ  
ที่จบการศึกษาไปแล้ว อีกทั้งยังด าเนินงานเรื่อง การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศในโปรแกรม Secondary56plus++การส่งข้อมูล 
GPA และ PR ของโรงเรียนการดูแลการส่งคะแนนผลการเรียน
ของผู้สอน การบันทึกผลการเรียนลงในโปรแกรม Bookmark 
การพัฒนาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ    
จึงขึ้นอยู่กับการด าเนินงานอย่างมีระบบ มีเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ทันสมัยมีความสะดวกในการค้นหาเอกสารและสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ 
       โรงเรียนแม่แจ่มในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา 
จะต้องจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
การเรียน เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
ถือปฏิบัติร่วมกันเป็นมาตรฐานเดียวกันต้องมีผลการเรียนรู ้  
ของผู้เรียนจากการวัดผลและประเมินทั้งในระดับชั้นสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ ตลอดจนการประเมิน
จากภายนอก เพื่อใช้เป็นข้อมูลสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพ
ของผู้เรียน พัฒนาความก้าวหน้า ทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐาน งานวัดผลและ
ประเมินผลจึงได้ก าหนดระบบการวัดและการประเมินผลของ
นักเรียนให้ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด โดยก าหนดให้มีการ
ด าเนินงานเป็นระบบ มีระเบียบเป็นข้อก ากับการปฏิบัติในส่วน 
ที่ต้องมีผลต่อกฎหมาย และก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ  มีแนวทางการด าเนินงาน
กิจกรรมการวัดผลและการประเมินผลงานยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนต่อไป 

1. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก                
การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลผลการเรียนของ
นักเรียน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ             
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 
2. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประเมินผล
ข้อสอบของโรงเรียนให้เป็นข้อสอบที่ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชีว้ัด 
3. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบการวัดผลและ
ประเมินผลตามมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของอปุกรณ์ของระบบประมวลผลการเรียน 
4. เพื่อลดภาระงาน อ านวยความสะดวกในการท างาน
ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และลดความ
เส่ียงที่เกิดขึ้นระบบประมวลผลการเรียน GPA 

ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมเจ้าหน้าที่งานวัดผล
ประเมินผลและ GPA 
2. วางแผนการด าเนินการ 
3. ด าเนินการจัดซ้ือพัสด ุ
4. ประชุมคณะกรรมการงานวัดผล
ประเมินผลและ GPA ด าเนินการงาน
ภาระงานของงานวัดผลประเมินผลและ 
GPA  
5. รวบรวมข้อมูลจากการด าเนินการ 
6. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
3,000 

1. ร้อยละ 84 ของครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม มีความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละ 100 ของครูมีสถิติการส่งเอกสาร
ด้านวัดผลและประเมินผล  
3. ร้อยละ 100 ของครูมีเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
4. ร้อยละ 100 ของครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
5. สถานศึกษามกีารจัดระบบการบันทกึ           
การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลผลการ
เรียนของนักเรียน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
6. สถานศึกษามกีารจัดระบบการวัดผลและ
ประเมินผลตามมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ของ
ระบบประมวลผลการเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 1.5 งานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเป็น
เปูาหมายส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่
ต้องการหรือไม่ กิจกรรมการเรียนรู้ใดมีประสิทธิภาพสูงสุดบ้าง 
โดยกระบวนการดังกล่าวนี้สามารถน าการวิจัยเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ที่เน้นการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ โดยระบุให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ละระดับการศึกษา 
     จากการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา
ท าให้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูผู้สอนจึงเริ่มเก็บ
ข้อมูลในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อหานวัตกรรมที่จะช่วย
แก้ปัญหาในชั้นเรียน มีหลักการและวิธีที่เอื้อต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนของครู โดยให้ครูได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์และ
การปฏิบัติจริงของตนเอง  
     งานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจึงได้จัดท า
โครงการการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน โดยใช้แนวคิดและหลักการของการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
อันจะท าให้ครูได้รอบรู้ทั้งเนื้อหาวิชาการ การสร้างนวัตกรรม 
รวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีตามแนวทางการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการของหลักสูตร 

1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลงานวิจัยในสถานศึกษา                 
ให้มีมาตรฐาน                                                                        
2. เพื่อให้ครูผู้สอนมีทักษะและกระบวนการวิจัย                    
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน                                                 

ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมชี้แจง วิธีการจัดท าวิจัย               
ในชั้นเรียน    
2. ครูผู้สอน วิเคราะห์ผลจากการจัด               
การเรียนรู้  
3. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ใน              
การวิจัยชั้นเรียน 

 
0 

1. ร้อยละ 100 ของครูมีรายงานวิจยั                    
ในชั้นเรียน คนละ 1 เร่ือง/ภาคเรียน 
2. โรงเรียนมีข้อมูลงานวิจัยของสถานศึกษา 
ที่เป็นระบบ                                                                                       
3. ครูมีทักษะและกระบวนการวิจยัเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 2.1 พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     งานพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานโรงเรียนแม่แจ่ม เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน
การท างานให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  สะดวกในการจัดเก็บ
เอกสารเข้า - ออกที่เกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานบุคคล การจัดท า
แบบฟอร์มต่างๆ การดูแลความเรียบร้อยของส านักงานติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล ตลอดจนประเมินผลและ
สรุปผลการปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนา
งานให้ดีขึ้น  
     วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน    
ของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคล เนื่องจากด าเนินงานของ 
กลุ่มบริหารงานบุคคลจ าเปูนต้องมีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้
การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ดังนั้นงานพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
จ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอย่างเพียงพอเพื่ออ านวย                
ความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการท างาน 

1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในส านักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคลเพียงพอ 
2. เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่คณะครู 
บุคคลกรและผู้มาติดต่องานกลุ่มงานบริหารบุคคล 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 
6,000 

1. ร้อยละ 90 เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้ใน
ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลเพียงพอ 
2. ร้อยละ 90 เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่คณะครู บุคคลกรและผู้มาติดต่อ
งานกลุ่มงานบริหารบุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 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 าคัญยิ่ง             
ต่อการขับเคลื่อนในด้านจัดการเรียนรู้  ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553  
     โรงเรียนแม่แจ่มได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากร จึงได้จัดกิจกรรมจัดท า
ข้อมูลบุคลากร เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลรายบุคคลในทะเบียน
ประวัติ และรวบรวมข้อมูลสถิติ และผลงานของบุคลากรและ
แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์โดยต่อบุคลากรตรง ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
     งานจัดท าข้อมูลบุคลากรมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากรอย่างถูกต้องครอบคลุมและมีการจัดท าข้อมูลต่าง ๆ 
ของบุคลากรให้เป็นปัจจุบันเพื่อทันต่อการใช้งานและอ านวย
ความสะดวกให้กับบุคลากรที่มีความต้องการใช้ข้อมูลของ
บุคลากร 

1. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีคู่มือการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาครบทุกกลุ่ม/งาน และปฏิบัติงาน                
ตามโครงสร้างการบริหารได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ   
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากรอย่างถูกต้องครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
3. เพื่อการจัดท าข้อมูลต่างๆ ของบุคลากรให้เป็น
ปัจจุบัน 
4. เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
กับบุคลากรโดยตรง 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. ส ารวจ/รวบรวมข้อมูล 
2. จัดท าแผนภูมโิครงสร้าง/ค าสั่ง/คู่มือ 
3. จัดท าข้อมูลบุคลากรและเผยแพร่  
4. น าเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 

 
6,912 

1. ร้อยละ 90 สถานศึกษามแีผนภูมิ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
2. ร้อยละ 90 สถานศึกษามีคู่มือการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาครบทุกกลุ่ม/งาน 
3. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามกีารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศบุคลากรอย่างเป็นระบบ
และครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
4. ร้อยละ 90 สถานศึกษาใหบ้ริการขอ้มูล   
ที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรในสถานศึกษา
และองค์กรอื่นๆ รวมทั้งจัดท าข้อมูลต่าง ๆ 
ของบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
5. สถานศึกษามีแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนอย่างชัดเจน 
6. สถานศึกษามีคู่มือการปฏบิัติงานของ
สถานศึกษาครบทุกกลุ่ม/งาน เพื่อการบริหาร
จัดการองค์กรอยา่งเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
7. สถานศึกษามกีารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากรอยา่งเป็นระบบ ครอบคลุมและทัน
ต่อการใช้งาน 
8. สถานศึกษาให้บรกิารข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่บุคลากรในสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น รวมทั้งจัดท าข้อมูลตา่งๆ ของ
บุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 2.3 จัดจ้างบุคลากร 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนให้มีขีด ความสามารถตามศักยภาพ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ 
ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต การบริหารจัดการศึกษาจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการ เตรียมความพร้อม    
ในเรื่องบุคลากรโดยเฉพาะครูผู้สอน และที่จะมาปฏิบัติ หน้าที่ 
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
     หลักการบริหารนั้นถือว่า  บุคคลากรทางการศึกษามี
ความส าคัญที่สุด  ดังนั้นการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา   
จึงเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงาน  เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาและ
ด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระ
ภายใต้กฎระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   โดยจ านวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ปฏิบัติภารกิจการ
สอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์และมีพอเพียงกับผู้เรียน  ซ่ึงจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน  ทั้งนี้โรงเรียนแม่
แจ่มมีอัตราต าแหน่งครูยังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และ
บุคลากรสนับสนุนการสอนที่ไม่เพียงพอ ซ่ึงเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินการบริหารการศึกษา 
     ดังนั้นโรงเรียนแม่แจ่ม ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว    
จึงจัดท ากิจกรรมจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้มี
ความพอเพียงกับอัตราก าลังที่ขาดแคลน  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ผู้เรียนความรู้และทักษะต่างๆ ตรงตามหลักสูตร   
ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1. เพื่อสรรหาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา                
ให้มีจ านวนเพียงพอตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
2. เพื่อส่งเสริมให้การบริหารการศึกษาด าเนินไป                 
อย่างมีคุณภาพ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. วางแผนอัตราก าลัง 
2. สรรหาบุคลากร  
3. จัดจ้างจัดจ้าง 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 

2,592,000 

1. ร้อยละ 90 สถานศึกษามบีุคลากร
ปฏิบัติงานเพียงพอตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
2. โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอตามเกณฑ์                
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
3. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 2.4 จัดประชุมเพื่อพัฒนาองค์กร 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

       ตามนโยบายของโรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรในโรงเรียนได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ตรง 
จากกจิกรรม จัดประชุมเพื่อพัฒนาองค์กรและให้
คณะกรรมการสถานศึกษามีสว่นร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน
ร่วมกันพัฒนาน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนองค์กรและท้องถิ่น 
     จากการแสวงหาความรู้และการเข้ารับการประชุม 
สัมมนาและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรโรงเรียนแม่แจ่ม
กับคณะกรรมการสถานศึกษา ท าให้เปน็บุคลากรเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และโลกทัศน์ที่สอดคล้องกับยคุสมัย สามารถติดตาม
ความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ และท าให้รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปัจจบุันได้เป็นอย่างดีเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ   
     ดังนั้นโรงเรียนแม่แจ่ม  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาครูและบุคลากรซ่ึงกิจกรรมจัดประชุมเพื่อ
พัฒนาองค์กรและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเป็น
กิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ  ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ     
    

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียน 
ได้ศึกษาหาความรูแ้ละประสบการณ์ตรงจากกิจกรรม 
จัดประชุมเพื่อพัฒนาองค์กร  
2. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษามีสว่นร่วมกับ
บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนา น าความรู้และ      
ประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
องค์กรและท้องถิ่น 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดปฏิทิน 
2. แจ้งประชาสัมพันธ์  
3. จัดประชุมพัฒนาองค์กร 
4. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา        
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

 
 
 
 

2,400 

1. ร้อยละ 90 ของบุคลากรในโรงเรียนได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ศึกษาหาความรู้
และประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมจัดประชุม
เพื่อพัฒนาองค์กร 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาอยา่งน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้งเพื่อมีส่วนร่วมกันการพฒันา
บุคลากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
3. บุคลากรในโรงเรียนน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาตนเอง  
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนองค์กรและท้องถิ่น 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาองค์กร 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 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 าหนดให้สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยการ
ส่งเสริม สนับสนุน และก ากบัดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ให้สถานศึกษายึดหลกั           
การมีส่วนร่วมของชุมชนและหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 1) ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2)จัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 4) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 5) จัดให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 6) จัดให้มกีารประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน                         
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
     ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่แจ่มจึงได้จัดท ากิจกรรมพัฒนา
ระบบงานแผนงาน เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ ตรวจสอบ
และควบคุมการใช้จา่ยเงินงบประมาณ รวบรวมแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงการใช้จ่ายให้มปีระสิทธภิาพ และจัดท ารายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน เพือ่ให้การบริหารงานและสนับสนุน
การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธภิาพสงูสุด 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ สพม 34 
2. เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกจิกรรม โครงการ                
ที่สอดคล้องกับกลยุทธข์อง สพฐ. และ สพม.34                   
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
3. เพื่อให้มีการก ากับ ติดตาม การใช้งบประมาณ 
และการด าเนินโครงการ/กจิกรรม/งาน อย่างเป็น
ระบบ 
4. ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงาน                      
ตามแผนงาน/โครงการ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. แจกเอกสารโครงการ/กิจกรรม/งาน 
ให้แก่ผู้รับผิดชอบ 
2. ประสานงานจัดท าแผนปฏิบัตกิาร
กิจกรรม โครงการ เสนอผู้บรหิารเพื่อจดัสรร
งบประมาณ 
3. จัดท าแผนปฏบิัติการให้สอดคล้องกับ           
กลยุทธ์ของโรงเรียนสพฐ. และ สพม.34             
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
4. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/งาน 
สามารถเขียนบันทกึข้อความเพื่อขอจัดซ้ือ
วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ และด าเนินกิจกรรม
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
5. ติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน
และรายงานผลการด าเนินการ 
6. ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

 
4,563 

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและมีการน าแผนไปปฏบิัติอยา่ง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 90 
2. สถานศึกษามกีารติดตาม ตรวจสอบการ
น าแผนไปปฏิบัต ิประเมินผลและปรับปรุง 
พัฒนาอยา่งต่อเนื่อง  ร้อยละ 90 
3. ร้อยละ 90 ผู้เกีย่วขอ้งมีความพึงพอใจ 
4. โรงเรียนสามารถบริหารงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์ทีก่ าหนด 
5. จัดให้มีกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้อง
จุดเน้น จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียนใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   
6. จัดให้มีกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของ สพฐ. และ สพม.34 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 3.2 การจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     โรงเรียนแม่แจ่มได้น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัด                   
การเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 ที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการน าเทคโนโลยี           
เข้ามาช่วยส่งเสริมการศึกษา เช่น การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วย
คอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต             
หาความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายโดยอาศัยระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และต้องการให้ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
ปรับใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน
ในฝุายงานต่างๆ ทั้งงานด้านการบริการเอกสาร และงานด้าน
การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนและการจัดการเรียน                  
การสอน 
      ในปัจจุบันโรงเรียนได้มีการใช้งานระบบสารสนเทศโรงเรียน
เพื่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน และน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศต่อผู้รับบริการ ส าหรับครูและบุคลากรส านักงาน
ต่างๆ จ าเป็นต้องใช้ในการท างานในด้านต่างๆ จะเป็นด้าน
เอกสาร ด้านรายงานต่างๆ ล้วนใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ในการส่งข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เพื่อความเสถียรและปลอดภัย               
ต่อข้อมูล จึงควรจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง และปลอดภัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์
ถูกต้อง เสถียรและรวดเร็ว 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์เครือข่าย 
2. ติดต้ังอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมตั้งค่าระบบ 
3. จัดเตรียมระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้
ระบบออนไลน ์

 
34,060 

1. สถานศึกษามกีารจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ           
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาและ
เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร                  
ร้อยละ 90 
2. สถานศึกษามกีารจัดระบบและพัฒนา
เทคโนโลยีร้อยละ 90 เพื่อการจัดการเรยีนรู้ 
การวัด ประเมินผลและการเผยแพร่ผลงาน 
ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
3. ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเปูาหมายเชิงคุณภาพ 
4. ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน                   
แม่แจ่มมีความสมบูรณ์ถูกต้อง เสถียรและ
รวดเร็ว 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 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 ระบบการประกันคุณภาพภายใน             
และระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ หลักเกณฑ์              
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนด             
ในกฎกระทรวง ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า               
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 
     จากนโยบายข้างต้นสถานศึกษาจึงต้องมีกิจกรรมพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อด าเนินการ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเมินคุณภาพสถานศึกษา  รายงานผลต่อ
ต้นสังกัดซ่ึงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องประจ าทุกปี เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและยกระดับสถานศึกษา 

1. เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มาตรฐาน                    
ตาม 
ที่ก าหนด 
2. เพื่อสถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาคุณภาพ                  
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1.บริหารจัดการระบบงานประกันให้เอือ้              
ต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน 

 
1,476 

1. สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
มีขั้นตอนอยา่งชัดเจนและมีความเป็นไปได้ 
ในการปฏิบัต ิคิดเป็นร้อยละ 90  
2. สถานศึกษาได้รับความรว่มมือจากทกุภาค
ส่วนในการวางระบบและด าเนินงานประกัน
ภายในของเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 90 
3.  ระบบงานประกันส่งเสริมให้สถานศึกษา
ได้รับมาตรฐานสถานศึกษาในระดับดีขึน้ไป 
4.  สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาต ิ
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 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 าเนินการศึกษาจากทั้งภาครัฐและ
ชุมชนเพื่อให้โรงเรียนสามารถน างบประมาณที่ได้รับจัดสรร            
จากแหล่งต่างๆ มาใช้อย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ ตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
การที่จะจัดระบบการเงินและบัญชีให้มีประสิทธิภาพเป็นไป             
ตามระเบียบที่ทางราชการวางไว้ได้นั้น การปฏิบัติงานการเงิน           
จึงมีส่วนส าคัญที่จะท าระบบงานการเงินและบัญชีมีมาตรฐานขึ้น      
      ดังนั้นสถานศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ที่จะพัฒนาการ
ปฏิบัติงานการเงิน เพื่อให้การจัดระบบงานการเงินและบัญชี 
และการให้บริการด้านการเงิน บัญชีแก่บุคลากรภายในและ
ภายนอกโรงเรียน อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของโรงเรียน
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการวางไว้            
2. เพื่อให้มีการจัดท าบัญชีในการควบคุมเงินงบประมาณ
ประเภทต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการตรวจสอบและ 
ประเมินผลการใช้งบประมาณ                                                                                                                                  
3. เพื่อให้บริการด้านการเงิน บัญชี แก่บุคลากรภายใน
และภายนอกโรงเรียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. เบิกจ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกตอ้งตาม
ระเบียบและให้บรกิารทางการเงินและบัญชี 
แก่บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก 
2. จัดท าบัญชีทางการเงินตามระเบียบบญัชี 

 
18,869 

1. สถานศึกษามกีารด าเนินการเกี่ยวกับ            
การเบิก-จ่ายเงิน ทกุประเภท ควบคุมการ
รักษาเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงิน               
โดยด าเนินงานให้ถูกตอ้งและเป็นไปตาม
ขั้นตอนร้อยละ 90 
2. สถานศึกษามกีารจัดท าบัญชีให้ครอบคลุม 
การรับ-จ่ายเงินทุกประเภท ท าทะเบยีนคุม
เงิน กระแสรายวัน ตลอดจนตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชี พรอ้มทั้งสรุปรายการบันทึก
บัญชีให้เป็นปัจจุบันร้อยละ 90 
3. สถานศึกษาจัดท าแผนระดมทรัพยากร 
ทางการศึกษา โดยก าหนดวิธกีาร แหล่งการ
สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 90   
4. ครูและบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียน              
แม่แจ่ม สามารถด าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
การเงินได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 3.5 พัฒนางานพัสดุ 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

       งานพัสดุเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและขับเคลื่อน           
การด าเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆซ่ึงมีหน้าที่เกี่ยวข้อง           
กับวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และการด าเนินงานด้านการ
จัดซ้ือ จัดจ้าง การซ่อม และบ ารุงรักษา การจัดท าเอกสาร 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย  
และการด าเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งานพัสดุเป็นส่วนหนึ่งของ
การด าเนินงานด้านงบประมาณ ซ่ึงการบริหารงานด้านพัสดุ           
ต้องยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ             
และด าเนินงานไปตามนโยบายของรัฐบาลและกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ จึงต้องมีการวางแผนระบบงานเพื่อความก้าวหน้า
และความถูกต้องของการบริหารงานพัสดุ  
      ดังนั้นงานพัสดุโรงเรียนแม่แจ่ม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
งานพัสดุขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของงานพัสดุของโรงเรียน  
ให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
อ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรให้ได้รับวัสดุ ครุภัณฑ์
ครบถ้วน ทันเวลาเพื่อให้การด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

1. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการจัดการงานพัสดุ                   
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. เพื่อให้การเบิกจ่าย การใช้พัสดุเป็นไปตามระเบียบ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
3. เพื่อให้ห้องพัสดุเป็นระเบียบ สะดวกต่อการให้บริการ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. จัดท าเอกสารจัดซ้ือ จัดจ้าง ด าเนินการ 
และจัดเก็บ  
2. จัดท าเอกสารครุภัณฑ์ ด าเนินการและ
จัดเก็บ  
3. จัดท าเอกสารวัสดุ ด าเนินการและจัดเก็บ  
4. บริหารจัดการห้องพัสดุ  
5. ซ่อมบ ารุงและรักษาเครื่องใช้ส านักงาน 
และวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนการสอน  
6. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านกังานและวัสดุ 
จัดการเรียนการสอน  
7. จัดเก็บและจา่ยวัสดุอุปกรณ์การจัดการ 
เรียนการสอนและส านักงาน  
8. ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี  
9. บริหารจัดการยานพาหนะของโรงเรียน 

 
25,589 

1. ร้อยละ 90 ของการด าเนินการจัดซ้ือ    
จัดจ้าง การจัดท าทะเบยีนคุมทรัพย์สนิและ
ด าเนินตรวจสอบพัสดุประจ าปีของ
สถานศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
2. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรพึงพอใจ
ในการให้บริการของงานพัสดุ  
3. ระบบงานการเบิกจ่าย การใช้พัสดุของ
โรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบนั          
และสามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

150 
 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 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 าหนดให้หน่วยงานในสังกัดของรัฐจัดระบบงาน 
สารบรรณเพื่อให้การบริหารงานด้านข้อมูลข่าวสารมี
ประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง ความชัดเจน กระชับรวดเร็ว    
และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การพัฒนางานสาร
บรรณ จึงมีความส าคัญ เพื่อให้การรับ ส่ง เก็บ หนังสือราชการ
หรือข้อมูลข่าวสารที่มีความส าคัญต่อหน่วยงาน มีความราบรื่น 
เกิดการประสานงานของแต่ละฝุายและบุคลากรในหน่วยงาน  
กันอย่างลงตัว และมีประสิทธิภาพ   
     โรงเรียนแม่แจ่ม มีระบบงานสารบรรณที่มีความจ าเป็น          
และมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการจัดท า รับ ส่ง เก็บ เอกสารที่
เป็นหลักฐานทางราชการ การกระจายข้อมูลข่าวสารไปถึง
หน่วยงานหรือผู้รับภายนอก รวมไปถึงข้าราชการครู นักเรียน 
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนแม่แจ่ม จึงต้องมีการพัฒนาระบบงาน
สารบรรณให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างการ
ประสานงาน การด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน ของโรงเรียนแม่แจ่ม
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี 

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

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมรับหนังสือราชการ ทั้งภายใน 
และภายนอก ด าเนินการและจัดเกบ็ 
2. กิจกรรมออกหนังสือราชการ ทั้งภายใน 
และภายนอก หนังสือค าสั่ง หนังสือรับรอง 
และหนังสือที่หลักฐานทางราชการ 
ด าเนินการและจัดเกบ็ 
3. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมลู
ข่าวสาร ให้กับขา้ราชการครู บุคลากรและ
นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม 

 
17,993 

1. สถานศึกษามกีารวางแผนการด าเนินงาน 
การจัดระบบงานธุรการโดยยึดหลักความ
ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด มีประสิทธภิาพและ
มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการ 
ร้อยละ 90 
2. ร้อยละ 90 ของผู้มาติดต่องาน เกิดความ
พึงพอใจในบริการ 
3. การบริหารงานด้านเอกสารเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้ง รวดเร็ว ชดัเจน 
และง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 3.7 งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

      การพัฒนาองค์กร เป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะภายในองค์กร 
โดยมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบแบบแผน ไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
ซ่ึงเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
      โรงเรียนแม่แจ่ม มีการวางแผนด าเนินงานวิจัยเชิงประเมิน
เกี่ยวกับองค์กร เพื่อใช้ผลการวิจัย เชิงประเมินนั้น มาประกอบ 
การตัดสินใจในการจัดจัดท านโยบายและแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน จึงต้องมีการพัฒนางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์กรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างการ
ประสานงาน การด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน ของโรงเรียนแม่แจ่ม 

1. เพื่อพัฒนาระบบการท างานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร 
2. เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เพื่อพัฒนาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรให้
ทันสมัยและให้มีระบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวได้อย่างคล่่องแคล่วกับสภาพงานในทุก ๆ 
ลักษณะอยู่เสมอ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. งานวิจัยเพือ่พัฒนาองค์กร 

 
12,477 

 

1. ผู้บริหารและสถานศึกษามีการพัฒนา             
ผลการด าเนินงาน จนได้รับรางวัลในระดับ
ภาคขึ้นไป อย่างน้อย 1 รายการ 
2. สถานศึกษามกีารวางแผนการด าเนินงาน 
การวิจยัเพื่อพัฒนาองค์กร น าผลมาใช้ใน             
การปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาอยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 4.1 งานพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 

  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 และบุคลากรของ
โรงเรียนแม่แจ่มทุกคน ให้มีวัสดุอุปกรณ์งานโสตฯที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ทั้งระบบแสงสีเสียง 
ซ่ึงจากการส ารวจและรายงานผลในปีที่ผ่านมา กลับพบว่ามีวัสดุ
อุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์หลายชิ้น มีการช ารุด เสียหาย 
หลายชิ้นมีอายุการใช้งานที่นาน มีการเสื่อมสภาพไปตามอายุ
การใช้งาน และไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว พร้อมกับได้น าข้อมูลใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ความ
จ าเป็น ประกอบด้วย มาประชุม ปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม
งาน เพื่อแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ให้ดี
ยิ่งขึ้น ทางงานโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มบริหารทั่วไป จึงมีความ
ประสงค์จะด าเนินงานจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ด้านงาน
โสตทัศนูปกรณ์เพิ่มเติม 
 เพื่อให้บริการงานด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่นักเรียน ครู  
และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม มีวัสดุอุปกรณ์ด้านงาน
โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม                
ของโรงเรียนทุกกิจกรรม 

1. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน           
แม่แจ่ม มวีัสดุอุปกรณ์ด้านงานโสตทัศนูปกรณ์
เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
2. เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์                
แก่นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม 

ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมวางแผน 
2. ส ารวจวัสดุอปุกรณ์ด้านงานระบบ  
โสตฯลฯ ที่มีอยู่เดิม 
3. ด าเนินการจัดซ้ือ 
4. ด าเนินการติดตั้ง ปรับเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์ด้านงานระบบโสต ฯลฯ 
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

32,316 

1. ร้อยละ 88 สถานศึกษามวีัสดุ อปุกรณ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ไว้บริการนักเรียน คณะครู 
บุคลากรอยา่งเพียงพอ 
2. ร้อยละ 88 ของนักเรียน ครู และบุคลากร
ของโรงเรียนแม่แจ่มทุกคน 
3. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน           
แม่แจ่ม มวีัสดุอุปกรณ์ด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ 
เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม            
ของโรงเรียน 
4. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน           
แม่แจ่ม มีความพึงพอใจในการให้บริการ              
ด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 4.2 งานพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

  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   ผู้ปกครอง   และบุคคล
ในชุมชนให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง  
      งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจึงเป็นงานที่ส าคัญอีกงาน
หนึ่ง ในการสร้างภาพลักษณ์และสร้างสัมพันธภาพอันดี  
ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนกับชุมชน   สร้างโอกาสให้โรงเรียน
และชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารต่าง ๆ อย่างตอ่เนื่อง   
     ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ         
การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรใน
โรงเรียน และชุมชนได้รับการบริการติดต่อ แจ้งข่าวสารต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่แจ่ม             
ให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน 

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนให้คณะ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ  
ผ่านทางช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ 
2. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบงานประชาสัมพันธ์              
และห้องประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนแม่แจม่มีชื่อเสียง 
และเป็นที่รู้จัก 
4. เพื่อส่งเสริมทักษะ และความสามารถพิเศษ                 
ของนักเรียนด้านการประชาสัมพันธ ์

ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. เผยแพร่ข่าวสาร งาน กิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียน ให้ครู บุคลากรในโรงเรียน 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบ 
ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
 2. ด าเนินกิจกรรมเสียงตามสาย ในช่วง
เวลาเช้า และพักกลางวัน ในวันจันทร์ -
ศุกร์ 
 3. ปรับปรุง ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ของงานประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสม              
ต่อการใช้งาน 

 
15,668 

1 ร้อยละ 90 สถานศึกษามีการเพื่อเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาต่อชุมชนและสังคมภายนอก 
อย่างสม่ าเสมอ 
2. ร้อยละ  90  บุคลากรในโรงเรียนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน ผ่านทางช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ 
3. โรงเรียนและชุมชนมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ข่าวสาร และความรู้อยา่งต่อเนื่อง 
4. โรงเรียนแม่แจ่มมีชื่อเสียง และเป็นทีรู่้จัก 
5. นักเรียนมีทักษะ และความสามารถดา้น
การส่ือสาร เพือ่ใช้ในการประชาสัมพันธ ์
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 4.3 งานยานพาหนะ 

  ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

      ตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับ
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องของความปลอดภัย            
และมีประสิทธิภาพของยานพาหนะที่ใช้ในการไปราชการในการ            
ให้มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและ             
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 
     ยานพาหนะในโรงเรียนที่ใช้ในงานราชการของโรงเรียนนาน ๆ 
เกิดการสึกหรอของเครื่องยนต์และระบบต่าง ๆ ของยานพาหนะ  
ยิ่งใช้นานๆเครื่องยนต์ก็จะเกิดอาการต่าง ๆ และก็จะพังในที่         
เพื่อเป็นการถนอมเครื่องยนต์ ให้ใช้งานได้นาน ๆ พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา ดังนั้นควรที่จะบ ารุงรักษาเครื่องยนต์อย่างน้อยปีละ   
2 – 3  ครั้ง เป็นการปูองกันอุบัติเหตุต่าง ๆ และลดค่าซ่อมแซม
อะไหล่                                                                                               
      ดังนั้น โรงเรียนแม่แจ่มจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
งบประมาณในการบ ารุงรักษายานพาหนะในการไปราชการ                  
ในโอกาสต่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

1. เพื่อสนับสนุนบริการรับส่งนักเรียนในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
2. เพื่อให้มียานพาหนะเพียงพอกับการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน 

ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมวางแผน 
2. ส ารวจวัสดุอปุกรณ์ด้านงาน
ยานพาหนะที่มีอยู่เดิม 
3. ด าเนินการจัดซ้ือ 
4. ด าเนินการติดตั้ง ปรับเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์ด้านงานยานพาหนะ 
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
10,000 

 
 
 

1. ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อยา่ง
สะดวกสบาย 
2. มียานพาหนะเพยีงพอกับการจัดการ
กิจกรรมของโรงเรียน 
3. ท าให้มียานพาหนะใช้ในกิจกรรมของ
โรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 4.4 งานโภชนาการและสุขอนามัย 

  ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

      ตามที่ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ได้มีนโยบายพัฒนาส้วมของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานส้วม
สาธารณ ระดับประเทศ (HAS) และได้มีในโยบายให้จัดท าส้วม
สุขสันต์ภายในโรงเรียน (Happy Toilet School) ตลอดจน 
เรื่องของอาหารและโภชนาการที่มีประโยชน์สะอาด ถูก
สุขลักษณะ การประกอบอาหารของผู้ประกอบการที่จ าหน่าย
อาหารในโรงเรียน การท าให้นักเรียนมีความรู้ในการเลือก
รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคอาหารของนักเรียน เป็นต้น 
นอกจากนี้สภาพของเครื่องท าน้ าเย็น เครื่องกรองน้ า โรงอาหาร
ต้องสะอาด จึงท าให้งานโภชนาการโรงเรียนแม่แจ่มมีความ
ตระหนักในความจ าเป็นเหล่านี้ 
      ในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนได้ผ่านการประเมิน 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ซ่ึงการพัฒนาและดูแลส้วม
เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้โรงเรียนผ่านการประเมิน และในปี
การศึกษานี้จึงได้วางแนวทางให้คงสภาพความสะอาด น่าใช้  
และการปลูกฝังนักเรียนให้มีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูก
สุขลักษณะรวมถึงช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
นอกจากนั้นได้พัฒนาโรงอาหาร เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่
บริโภคอาหารที่สะอาด สะดวก และถูกสุขลักษณะรวมถึง                
การจัดท าสถานที่ส าหรับวางภาชนะใส่อาหารที่ใช้แล้วมีการ
ตรวจสอบการจ าหน่ายอาหารของแม่ค้า ให้จ าหน่ายอาหาร            
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของนักเรียน ตรวจสอบและปรับปรุง           
จุดน้ าดื่ม ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้เรื่อง
ภาวะโภชนาการให้แก่ทั้งผู้เรียน ผู้ประกอบการร้านค้า                        
ในโรงอาหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

1. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
บรรยากาศของห้องส้วมเป็นไปตามมาตรฐานของส้วม
สุขสันต์ ถูกสุขลักษณะปรับปรุงห้องส้วมที่มีอยู่เดิม            
ให้สะอาด นา่ดู น่าใช ้อยู่เสมอ  
2. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนแม่แจ่ม 
มีสถานที่บริโภคอาหารที่สะอาด สะดวกและถูก
สุขลักษณะ มีอาหารและน้ าดื่มที่สะอาด ปลอดภยั 
3. เพื่อให้มีการก าจัดน้ าเสียและบ าบัดของเสีย                 
อย่างถูกสุขลกัษณะและถาวร 

ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซ้ือวัสด ุ
2. แบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้นักเรียนแต่ละห้อง
ได้ช่วยกันท าความสะอาดห้องส้วมเป็น
ประจ าทุกวัน 
3. มีเจ้าหน้าที่ (แม่บ้าน) คอยตรวจเช็ค  
และท าความสะอาดตลอดทั้งวัน 
4. มีการให้ความรู้แก่นักเรียนเร่ือง           
การใช้ห้องส้วมให้ถกูต้องตามสุขอนามัย 
5. ประสานงานกับงานระเบยีบวินยัและ
ความประพฤตินกัเรียน เพื่อน าเด็กนักเรียน
ที่ถูกหักคะแนนความประพฤติ มาบ าเพญ็
ประโยชน์ ในการท าความสะอาดห้องน้ า
ห้องส้วม 
6. มีการประเมิน การท าความสะอาด             
ห้องส้วม ทุกสัปดาห ์
7. มีเจ้าหน้าที่ (แม่บ้าน) ท าความสะอาด
บริเวณโรงอาหาร โตะ๊ ม้านั่ง เป็นประจ า 
ตลอดทั้งวัน 
8. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม มกีารสุ่มตรวจ
ร้านค้าโรงอาหารเรื่องความสะอาดและ
โภชนาการเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
9. มีชุมนุม อย.น้อย สุ่มตรวจสาร            
บอร์แรกซ์ในอาหาร ทุกเดือน 
10. มีชุมนุม อย.น้อย สุ่มตรวจ                
คอลิฟอร์มในน้ าดื่มทุกเดือน 
11. โรงเรียนจัดท ามาตรฐานเร่ืองการ
ควบคุมความหวาน มัน เค็ม ของอาหารและ
เครื่องดื่ม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ    
                                       

 
50,005 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 90 สถานศึกษามีสถานที่จัด
จ าหน่ายอาหารและระบบสุขาภิบาลที่ถกูต้อง
ตามหลักสุขอนามัย 
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนแม่แจ่ม มีสถานที่บรโิภคอาหาร  
ที่สะอาด สะดวกและถูกสุขลกัษณะ มอีาหาร
และน้ าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย  
3. โรงเรียนมีการก าจัดน้ าเสียอย่างเป็นระบบ 
1 จุด 
4. โรงเรียนแม่แจ่มมีห้องส้วมที่ถกูสุขลักษณะ 
ให้นักเรียนและบุคลากรได้ใช้อย่างเพียงพอ
และมีความสุข 
5. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน                
แม่แจ่ม ได้บริโภคอาหารและน้ าดื่มที่สะอาด 
ปลอดภัย มีโรงอาหารที่สะอาด สะดวก และ
ถูกสุขลักษณะ    
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  ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

12. ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารและ    
ผู้สัมผัสอาหาร มกีารตรวจสุขภาพเป็น
ประจ าทุกป ี
13. มีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขมาสุ่มตรวจ
สารปนเปื้อนในอาหารและภาชนะ                   
เป็นประจ า 
14. มีการจัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสีย                       
อย่างถูกสุขลกัษณะและถาวร 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 4.5 งานระบบไฟฟ้า 

  ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     เนื่องด้วยงานระบบไฟฟูา เป็นงานบริการ มีหน้าที่
ให้บริการด้านระบบไฟฟูา แก่นกัเรียน ครู และบุคลากรของ
โรงเรียนแม่แจ่มทุกคน ให้มีระบบไฟฟูาให้ใช้งาน                  
อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามความตอ้งการ ซึ่งจากการ
ส ารวจและรายงานผล  ในปีที่ผ่านมา กลับพบว่ามวีัสดุ
อุปกรณ์ด้านระบบไฟฟาูหลายชิ้น  มีการช ารุด เสียหาย  
หลายชิ้นมีอายกุารใช้งานที่นาน มกีารเสื่อมสภาพไปตาม           
อายกุารใช้งาน และไม่เพยีงพอกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  
     จากสภาพปัญหาดังกล่าว พร้อมกับได้น าข้อมูลใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย          
ความจ าเป็น ประกอบด้วย มาประชุมปรึกษาหารอืกัน         
ภายในกลุ่มงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนาด้านงานระบบไฟฟาู
ให้ดียิ่งขึ้น ทางงานสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่                  
กลุ่มบริหารทั่วไป จึงมีความประสงค์จะด าเนินงานจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ งานระบบไฟฟาูเพิ่มเติม เพื่อด าเนินซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบไฟฟูาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
     เพื่อใหบ้ริการงานด้านระบบไฟฟูาแก่นักเรียน ครู                 
และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม มีระบบไฟฟูาให้ใช้งาน                  
อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามความตอ้งการ 

1. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟาูของโรงเรียนแม่แจ่ม                 
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านระบบไฟฟูา                    
แก่นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม 
3. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน 
แม่แจ่ม มีระบบไฟฟูาให้ใช้งาน อยา่งเพียงพอและ
ปลอดภัย เหมาะสมตามความต้องการ 

ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมวางแผน 
2. ส ารวจวัสดุอปุกรณ์ด้านงานระบบ
ไฟฟูาที่มีอยู่เดิม 
3. ด าเนินการจัดซ้ือ 
4. ด าเนินการติดตั้ง ปรับเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์ด้านงานระบบไฟฟาู 
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
15,000 

 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 90 สถานศึกษามกีารปรับปรงุ 
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้เหมาะสม
และเพียงพอต่อความต้องการ 
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครู และบุคลากร
ของโรงเรียนแม่แจ่ม มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการด้านงานระบบไฟฟูา  
3. สถานศึกษามกีารปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 4.6 งานประปา 

  ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

      เนื่องด้วยงานระบบประปา เป็นงานบริการ มีหนา้ที่
ให้บริการด้านระบบประปา แก่นกัเรียน ครู และบุคลากร 
ของโรงเรียนแม่แจ่มทุกคน ให้มีระบบประปาให้ใช้งาน           
อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามความตอ้งการ ซ่ึงจากการ
ส ารวจและรายงานผลในปีที่ผ่านมา กลบัพบวา่มีวัสดุอุปกรณ์
ด้านระบบประปาหลายชิ้น มกีารช ารุด เสียหาย หลายชิ้น                  
มีอายกุารใช้งานที่นาน มกีารเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้
งาน และไม่เพียงพอกับความตอ้งการของผู้ใช้บริการ  
      จากสภาพปัญหาดังกล่าว พร้อมกบัได้น าข้อมูล                  
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา มาวิเคราะห ์จุดเด่น จุดด้อย            
ความจ าเป็น ประกอบด้วย มาประชุมปรึกษาหารอืกันภายใน
กลุ่มงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนาด้านงานระบบประปา          
ให้ดียิ่งขึ้น ทางงานสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่              
กลุ่มบริหารทั่วไป จึงมีความประสงค์จะด าเนินงานจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ งานระบบประปาเพิ่มเติม 
      เพือ่ให้บริการงานด้านระบบประปาแก่นักเรียน ครู   
และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม มีระบบประปาให้ใช้งาน 
อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามความตอ้งการ 

1. เพื่อพัฒนาระบบประปาของโรงเรียนแม่แจ่ม          
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านระบบประปาแก่
นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม 
3. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน           
แม่แจ่ม มีระบบประปาให้ใช้งาน อย่างเพียงพอ              
และเหมาะสมตามความต้องการ 

ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมวางแผน 
2. ส ารวจวัสดุอปุกรณ์ด้านงานระบบ
ประปาที่มีอยู่เดิม 
3. ด าเนินการจัดซ้ือ 
4. ด าเนินการติดตั้ง ปรับเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์ด้านงานระบบประปา 
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
4,865 

 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 90 สถานศึกษามกีารปรับปรงุ 
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้เหมาะสม
และเพียงพอต่อความต้องการ 
2. ร้อยละ 90 นกัเรียน ครูและบุคลากร      
ของโรงเรียนแม่แจ่ม มีน้ าประปาใช ้                 
อย่างเพียงและปลอดภยั 
3. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน 
แม่แจ่ม มีระบบประปาที่มีความพร้อม               
ให้ใช้งานอย่างเพียงพอและปลอดภัย                  
ตามความต้องการ 
4. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน 
แม่แจ่ม มีความพึงพอใจในการให้บริการ  
ด้านงานระบบประปา 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 4.7 งานบ ารุงอาคารสถานที่ 

  ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     สถานศึกษามภีารกจิหลัก คือ การจดัการศึกษาแก่ผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียนโดย มีการบริหาร
จัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม 
ปลอดภัย มีกิจกรรมด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการด้านวัสดสุ านักงาน                       
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ เพือ่อ านวยความสะดวกต่อการด าเนินงาน 
โดยให้ครู นักเรียน และชุมชน 
     โรงเรียนแม่แจ่มเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ 
แม่แจ่ม โดยโรงเรียนได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2521 ได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนมาถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงสภาพแวดล้อมและ           
อาคารสถานที่เป็นสิ่งส าคัญและชว่ยส่งเสริมในการเรียนรู้              
ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนได้ตระหนัก
ถึงความปลอดภยัของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และ
ผู้ใช้บริการในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคาร
สถานที่ต่าง ๆ ในการจัดกจิกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพ
ของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน  
     ดังนั้นกลุ่มงานอาคารสถานที่ จึงจ าเป็นจะต้องซ่อมแซม 
พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภยัสูงสุด 
เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

1. เพื่อให้อาคารสถานที ่อาคารประกอบและ
สิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียนและ
บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย และเอื้อ          
ต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากร                 
ในโรงเรียน 
2. เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่                
ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมวางแผน 
2. ส ารวจวัสดุอปุกรณ์ด้านงานบ ารุง
อาคารสถานที ่
3. ด าเนินการจัดซ้ือ 
4. ด าเนินการ ติดตั้ง ซ่อมแซม    
ตามกิจกรรมของโรงเรียน 
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
5,000 

 
 
 
 
 

1 ร้อยละ 90 ของอาคารสถานที่ อาคาร
ประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความ
สะดวกของโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย และเอือ้ต่อการ
จัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากร  
ในโรงเรียน 
2. ร้อยละ 90 สภาพห้องเรียนและอาคาร
สถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยูเ่สมอ 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
3. อาคารสถานที่ อาคารประกอบและ
สิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย และเอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้           
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
4. ห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแล
พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 4.8 งานให้บริการอาคารสถานที่ 

  ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

      โรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้และบริการชุมชนเพื่อให้            
เกิดความเข้าใจอันดีและความร่วมมือ มีเจตคติดีต่อโรงเรียน 
เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนได้มาใช้บริการด้านอาคาร
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่โรงเรียนสามารถให้บริการได้ รวมถึง
บุคลากรในโรงเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และ               
ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชน และชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน               
ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน  
 เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนได้รับการบริการที่ดียิ่ง จึงได้           
น าข้อมูลในปีงบประมาณที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย 
ความจ าเป็นประกอบด้วย มาประชุมปรึกษาหารือกันภายใน
กลุ่มงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนาด้านงานให้บริการอาคาร
สถานที่ให้ดียิ่งขึ้น ทางงานสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ 
กลุ่มบริหารทั่วไป จึงมีความประสงค์จะด าเนินประเมินความ             
พึงพอใจ ในการใช้บริการด้านอาคารสถานที่  
 เพื่อให้บริการงานด้านให้บริการอาคารสถานที่แก่นักเรียน 
ครู และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอก ให้ได้รับการบริการอาคาร อย่างเพียงพอ
และเหมาะสมตามความต้องการ 

1. เพื่อให้บริการด้านอาคารสถานที ่และวัสดุอุปกรณ์
แก่ชุมชน                                                                                     
2. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหวา่งโรงเรียนกับ
ชุมชนและร่วมกันพัฒนาโรงเรียน 

ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมวางแผน 
2. ให้บริการด้านอาคารสถานที ่
3. ด าเนินการประเมินความพึ่งพอใจ 
4. วิเคราะห์วางแผนซ้ือวัสดุการ
ให้บริการในภาคเรียนต่อไป 
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
0 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 90 สถานศึกษามกีารปรับปรงุ 
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้เหมาะสม
และเพียงพอต่อความต้องการ 
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครู และบุคลากร
ของโรงเรียนแม่แจ่ม และหน่วยงานภายใน 
ภายนอก ได้รับการบริการด้านอาคารสถานที่
ที่มีความพร้อมให้ใช้งานอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมตามความตอ้งการ 
3. ชุมชน หน่วยงานภายใน ภายนอก มคีวาม
พึงพอใจในการให้บริการด้าน งานใหบ้ริการ
อาคารสถานที ่
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 4.9 งานพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพักนอน 

  ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -  2579 ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ 
โลกศตวรรษที่ 21  โดยมีเปูาหมาย ในข้อ2)ผู้เรียนทุกคน               
ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ                    
ตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
     โรงเรียนแม่แจ่ม  ต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัด
เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีความห่างไกล การคมนาคม
ยากล าบาก ได้จัดการศึกษาให้กับนักเรียนชาวไทยพื้นราบ           
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และเผ่าม้ง โดยจัดการศึกษา    
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6            
ซ่ึงนักเรียนมีฐานะยากจนเนื่องจาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่   
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อีกทั้งระยะทางจากหมู่บ้าน               
ถึงโรงเรียนมีความห่างไกล จนท าให้ไม่ได้รับความสะดวก               
ในการเดินทาง ไปกลับ ดังนั้นนักเรียนที่มีพื้นที่อาศัยห่างไกล 
จากโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องพักอาศัยในหอพักโรงเรียน 
เพื่อเป็นการลดภาระการเดินทางเพื่อมาเรียน 
     จากนโยบายและบริบทของโรงเรียนเบื้องต้น งานพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียนพักนอนจึงได้ด าเนินงาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนพักนอนให้เท่าเทียมตามวิสัยทัศน์          
และเปูาหมายที่ก าหนด เพื่อให้นักเรียนพักนอนทุกคนได้รับ
บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และได้รับการพัฒนา           
คุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมจะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ                  
ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

1. เพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนพักนอน 
2. เพื่อให้นักเรียนพักนอนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต
ด้วยการออกก าลังกายในตอนเช้าทุกวัน
ตั้งแต่ เวลา 05.30 – 16.30น.เด็กหอนอน 
ทุกคนต้องมาพร้อมกันที่สนาม เพื่อท ากาย
บริหาร และร่วมฝึกซ้อมกีฬาตามความถนัด 
2.  กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมหลังจาก
รับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้ว เวลา 
19.00 น. เด็กหอนอนทุกคนต้องมาพร้อมกัน 
ณ. ห้องอาหาร เพื่อเรียนซ่อมเสริมในรายวิชา
ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 
จนถึงเวลา 21.00 น.  ไหว้พระสวดมนต์แล้ว
แยกย้ายเข้านอน 
3. กิจกรรมเกษตรวิถีจากการลงมือปฏิบัติ
จริงในเวลา 17.00 – 18.00 น.เด็กหอนอน
ทุกคนต้องลงปฏิบัติงานเกษตรวิถีตามที่
ได้รับมอบหมาย ที่มีอยู่ทั้งหมด 8  กิจกรรม 
ซ่ึงเด็กหอนอนจะเป็นแกนน าในการฝึกทักษะ
เกษตรวิถีของนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน 
4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กหอนอน 
เด็กหอนอนทุกคนต้องได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทั้งด้านเครื่องอุปโภค และการ
บริโภค เพื่อฝึกวิถีการด ารงชีวิตแบบสากล 
   โดยทางฝุายงานหอพัก ต้องจัดเตรียม
อุปกรณ์ดังนี้ 
        1. การส ารวจยาสามัญประจ าบ้าน 
และจัดซ้ือเพิ่มเติม  
        2.การจัดหาตู้ ยาสามัญประจ าบ้าน
ขนาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4,000 

 
6,000 

 
 

1. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีระบบการดูแล
นักเรียนพักนอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนพักนอนได้รับ   
การบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3. สถานศึกษามีระบบการดูแลนักเรียนพักนอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 4.10 งานจัดระบบควบคุมภายใน 

  ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

      เนื่องด้วยงานจัดระบบควบคุมภายใน เป็นงานบริหาร                
มีหน้าที่ดูแล ควบคุมและบริหารจัดการความเส่ียงของ
โรงเรียนแม่แจ่ม ซ่ึงจากการส ารวจและรายงานผลในปี             
ที่ผ่านมา กลบัพบว่าทางกลุ่มงานจัดระบบควบคุมภายใน                
มีการด าเนินการท างานที่ยังไม่ถูกต้อง ชดัเจนตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว พร้อมกับได้น าข้อมูลใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย                
ความจ าเป็น ประกอบด้วย มาประชุมปรึกษาหารอืกัน               
ภายในกลุ่มงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนาด้านงานจัดระบบ
ควบคุมภายในให้ดยีิ่งขึ้น ทางงานจัดระบบควบคุมภายใน 
กลุ่มบริหารทั่วไป จึงมีการวางแผนปฏบิตัิงาน เพื่อเป็นตัวช่วย
ก ากับดแูลการจัดระบบควบคุมภายในของโรงเรียนแม่แจ่ม              
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 เพื่อให้งานจัดระบบควบคุมภายในของโรงเรียนแม่แจ่ม            
มีการด าเนินงานที่ถูกต้อง ชัดเจนตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

1. เพื่อพัฒนางานจัดระบบควบคุมภายในของโรงเรียน
แม่แจ่ม ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
2. เพื่องานจัดระบบควบคุมภายในของโรงเรียน             
แม่แจ่ม มกีารด าเนินงานที่ถูกตอ้ง ชัดเจนตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. น าแบบ ปค.5 (ของปีที่แล้ว)                
มาติดตามผลการด าเนินการแล้ว             
สรุปลงในแบบติดตาม ปค.5 
3. ประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในในระดับหน่วยงานแล้ว
สรุปลงในแบบ ปค.4 
4. คณะกรรมการร่วมกันพจิารณา
กิจกรรม/งานที่เป็นความเส่ียงแลว้          
สรุปลงในแบบ ปค.5 
5. น ารายละเอยีดที่ปรากฏในแบบ  
ปค.5 มาใส่ในแบบ ปค.1 
6. ส่งแบบ ปค.1 แบบปค.4 แบบ ปค.5 
และแบบติดตาม ปค.5 ให้สพท.  
7. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 84 ของสถานศึกษามกีารวางแผน
จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 
2. ร้อยละ 84 ของสถานศึกษามกีารวิเคราะห์
ความเส่ียงของการด าเนินงาน ก าหนด
มาตรการปูองกัน ด าเนินการควบคุมและ
ประเมินผลการด าเนินการและรายงานผลการ
ประเมิน 
3.  โรงเรียนแม่แจ่มมีการมีการวางแผน
จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 
4. โรงเรียนแม่แจ่มมีการวิเคราะห์ความเส่ียง
ของการด าเนินงาน ก าหนดมาตรการปอูงกัน 
ด าเนินการควบคุมและประเมินผลการ
ด าเนินการและรายงานผลการประเมิน 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 4.11 งานสื่อและสิ่งพิมพ์ 

  ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

      สิ่งพิมพ์ในสังคมไทยมีหลายแบบหลายลักษณะ มีทั้งที่พิมพ์
ในวงจ ากัดและทีพ่ิมพ์แพร่หลายทัว่ไป ตามความต้องการของ
สังคมและจุดมุ่งหมายของผู้ผลิต ยิ่งในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศ
ไทยก าลังก้าวสู่การเป็นประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม ท าให้
ประชาชนมีความต้องการที่จะรับรู้ขา่วสารที่ดี ที่ถูกต้อง 
กว้างขวางและมีประสิทธิภาพ ในบรรดาสื่อต่าง ๆ ที่น าเสนอ
ข้อมูลในปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์นบัเป็นสื่อทีส่ าคัญสิ่งหนึ่งที่  
สามารถตอบสนองความตอ้งการเหล่านัน้ได้ 
 โรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้และบริการชุมชนเพื่อให้ 
เกิดความเข้าใจอันดีและความรว่มมือ มเีจตคติดีต่อโรงเรียน 
เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนได้มาใช้บริการด้านสื่อ
และสิ่งพิมพ์ โรงเรียนสามารถใหบ้ริการได้รวมถึงบุคลากรใน
โรงเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และให้ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่ง   
ของชุมชน และชุมชนก็เป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียนที่ต้องพึ่งพา
อาศัยกัน   
 เพื่อให้บริการงานด้านใหบ้ริการส่ือและสิ่งพิมพ์                      
แก่นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่ม รวมทั้ง
หน่วยงานตา่ง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้ได้รับการส่ือและ
สิ่งพิมพ์ อยา่งเพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการ 

1. เพื่อให้บริการด้านสื่อและสิ่งพิมพ์                                                                                      
2. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหวา่งโรงเรียนกับ
ชุมชนและร่วมกันพัฒนาโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมวางแผน 
2. ให้บริการด้านสื่อและสิ่งพิมพ ์
3. ด าเนินการประเมินความพึ่งพอใจ 
4. วิเคราะห์วางแผนซ้ือวัสดุการ
ให้บริการในภาคเรียนต่อไป 
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 90  ของสถานศึกษามีบริการส่ือ 
สิ่งพิมพ์ แก่คณะครูและบุคลากรอย่าง
เพียงพอ 
2. ร้อยละ 90  ของนักเรียน ครู และบุคลากร
ของโรงเรียนแม่แจ่ม ได้รับการบรกิารด้านสื่อ
และสิ่งพิมพ์มีความพรอ้มให้ใช้งานอยา่ง
เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการ 
3. มีความพึงพอใจในการให้บริการด้าน            
งานให้บริการส่ือและสิ่งพิมพ ์
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 4.12 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร 

  ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยา่งไม่คาดหวัง
และไม่ตั้งใจในเวลาและสถานที่แห่งหนึ่ง เกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่ง
บอกเหตุล่วงหน้าแต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่สามารถชี้วัด
ได้ ในอีกความหมายหนึ่ง “อุบัติเหต”ุ อาจหมายถึงเหตุการณ์
ทางกายภาพที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ท าให้เกิดการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตของมนุษย ์อาท ิรถชน ตกตกึ มดีบาด ไฟลวก ไฟช็อต 
โดนพิษ ฯลฯ 
     ตั้งแต่ปี 2556-2560 พบว่า ในชว่ง 5 ปีที่ผ่านมา เด็กและ
เยาวชนตั้งแต่แรกเกิด -19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
รวม 17,634 ราย สาเหตุหลกัมาจากอุบตัิเหตุรถจักรยานยนต์ 
ซ่ึงเป็นจ านวนที่สูงมาก เทียบได้กับจ านวนนักเรียนในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ 7 โรงเรียน (คิดจาก เกณฑ์ สพฐ. 1 โรงเรียนขนาด
ใหญ่ = 2,500 คน) นอกจากนั้น ยังพบว่า จ านวนการเสียชวีิต
ในกลุ่มอาย ุ10 - 14 ปี และ 15 - 19 ป ีและ มแีนวโน้มสูงขึ้น 
ทั้งนี้ หากพจิารณาข้อมูลรายเดือน เด็กและเยาวชนช่วงอายุ  
0 - 14 ปี มีจ านวนการเสียชีวิตที่สูงขึ้นในเดือนมีนาคม ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาของการปิดเทอม ส่วนเดือนธันวาคม เป็นช่วงพกัผ่อน
สิ้นปี คาบเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่ เป็นไปได้ว่าอาจมีการ
เดินทางท่องเที่ยว เช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนชว่งอายุ               
15 - 19 ปี มจี านวนเสียชีวิตที่สูงขึ้นในเดือนมีนาคม                   
และเดือนธันวาคมเช่นกัน ข้อมูลจากศูนย์วิจยัเพื่อสร้างเสริม
ความปลอดภยั และปูองกันการบาดเจบ็ในเด็ก รพ.รามาธิบด ี
ระบุว่า เด็กอายุ 4 - 12 ปี เป็นกลุ่มที่เสยีชีวิตสูงที่สุดในช่วง
ปิดเทอม โดยเฉพาะวันที่ 12 - 23 เมษายน เป็นช่วงที่มีการ
เสียชีวิตสูงสุด และอุบัติเหตุทางถนนถอืเป็นสาเหตุต้น ๆ              
ของการเสียชีวิต ส าหรับแบบแผนการเกิดเหตุคือ การขบัขี่ 
ซ้อนจักรยานยนต์ละแวกบา้น ถกูรถชนบริเวณชุมชน แต่
ในช่วงสงกรานต์อันตรายครึ่งหนึ่งเกิดจากรถยนต์ เป็นการ 
เดินทางไกล 

1. เพื่อท าประกันอุบัติเหตุให้กับนกัเรียนและบุคลากร 
(ลูกจ้างชั่วคราว) 
2. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร(ลูกจา้งชั่วคราว) ได้รับ
การดูแลเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการเรียกรอ้งสินไหม
ทดแทน 

ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประกาศสรรหาบริษัทประกัน 
2. ค าเนินการคัดเลือกบริษัทประกัน 
3. ส ารวจรายชื่อนักเรียน – บุคลากร 
4. จัดท าสัญญาประกันอุบัติเหต ุ
5. ด าเนินการเคลมกับบริษัทเมื่อ
นักเรียนหรือบุคลากรประสบอุบัติเหต ุ

 
106,000 

 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนแม่แจ่มทุกคนได้รับการท าประกัน
อุบัติเหตุ 
2. เมื่อเกิดอุบัติเหตุนักเรียนได้รับค่าสินไหม
ทดแทนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
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  ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับปัญหาที่เกดิขึ้น โรงเรียนจึงจัดให้
มีการท าประกันอุบัติเหตุแก่บุคลากรและนักเรียน 
เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัย
ต้องเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทพุพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุดังกล่าวทีอ่าจจะเกิดขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 5.1 ส่งเสริมด้านสาธารณูปโภค 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     เนื่องจากการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาชองสถานศึกษาส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการบริหารการจัดการศึกษาจึงได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปให้ใช้จ่าย
ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษา                   
ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข                         
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
     เพื่อในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่แจ่ม
เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษา
ดังกล่าว จึงส่งผลให้โรงเรียนต้องด าเนินการในการจัดการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียนให้ได้รับความเสมอภาค ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของ
ผู้เรียน โดยการด าเนินการดังกล่าวจะต้องด าเนินการตรงตาม
วัตถุประสงค์ และระเบียบแนวทางปฏิบัติของทางราชการ 
      ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
อย่างเสมอภาค และทั่วถึง โรงเรียนจึงต้องด าเนินการในการจัด
สาธารณูปโภคให้มีความเหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ 

1. เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพ                    
ที่เอื้อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า และยาวนานตลอดไป 
2. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นไปได้ 
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ     

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. ให้บริการด้านสาธารณูปโภค                        
2. จา่ยค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและซ่อมแซม
พาหนะ 

 
450,000 
450,000 

1. เพื่อให้นักเรียน จ านวน 1,250 คน และ
บุคลากรในโรงเรียน จ านวน 90 คน ได้รับ
บริการด้านสาธารณูปโภค 
2. มีการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความต้องการ                                  
3. การเบิกจา่ยเงินค่าสาธารณูปโภคทุก
ประเภทของโรงเรียนมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 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  การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน 
ของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ  คุ้มค่า  โปร่งใส               
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้  และตอบสนอง
วัตถุประสงค์ ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่
เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 
     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 
     ดังนั้นงานพัสดุจึงเล็งเห็นความส าคัญของงานส านักงานซ่ึง
เป็นสถานที่ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติงานในด้านเอกสาร  หนังสือหรือ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ซ่ึงส านักงานถือเป็นเสมือนหัวใจและ
มันสมองของการบริหารงานราชการ ส านักงานเป็นศูนย์รวม 
ของการบริหารงานด้านต่าง ๆ  เช่น  งานสารบรรณ  งานบัญชี  
บทบาทหน้าที่หลักของงานส านักงานคือ  การให้บริการ                 
แก่หน่วยงาน  ทุกหน่วยงานมีความจ าเป็นที่จะต้องมีส านักงาน
เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่บุคคลภายในและ
บุคคลภายนอก    
 

1. เพื่อพัฒนาระบบงานส านักงานของโรงเรียนแม่แจ่ม 
2. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน อย่างเพียงพอ             
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
2. ด าเนินการเบิกจา่ย 

 
600,000 

1. ร้อยละ 90 ของการจัดซ้ือ จัดจ้าง                 
การจัดท าทะเบยีนคุมทรัพย์สิน และ
ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปีของ
สถานศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติ             
การจัดซ้ือจัดจา้งและบริหารพัสดภุาครฐั 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา น าไปจัด
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้อย่างเพยีงพอ ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
3. ระบบงานการเบิกจ่าย การใช้พัสดุของ
โรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบนั           
และสามารถตรวจสอบได้ 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
งาน 5.3  อบรมและประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานบุคลากร 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความส าคัญยิ่งต่อ
การขับเคลื่อนในด้านจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 ว่าด้วยแนวทางการจัด
การศึกษาได้ก าหนดหลักการไว้ในมาตรา22ว่าการจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตาม
จุดหมายของหลักสูตร เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในสังคม 
ดังนั้นภารกิจของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.2  มีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     โรงเรียนแม่แจ่ม ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาครูและบุคลากร โดยกิจกรรมการอบรมและประชุม 
สัมมนาและศึกษาดูงานของข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     บุคลากรโรงเรียนแม่แจ่ม น าความรู้ ประสบการณ์จากการ
เข้ารับการอบรมและประชุม สัมมนาและศึกษาดูงานของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามาพัฒนาตนเองให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพรวมทั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษา                   
หาความรู้และประสบการณ์ตรงจากการอบรมและ       
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาตนเอง   
3. เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ตรงตามสาขาวิชา
และน าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และองค์กร 
4. เพื่อสนองตอบนโยบายและอ านวยความสะดวก               
ในการเดินทางไปราชการให้แก่ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาจากต้นสังกัด 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1. ส ารวจข้อมูล / หนังสือเชิญร่วม / หนังสือ
ราชการ 
2. ติดต่อ/ประสานงาน 
   - ค่าลงทะเบียน 
  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ,ค่าเบี้ยเล้ียง 
   - ค่าที่พัก 
   - ค่าพาหนะ 
   ฯลฯ 
3. เข้าร่วม / ไปราชการ 
4. สรุปรายงานการไปราชการ 

 
300,000 

1. ร้อยละ 90 ของบุคลากรได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ศึกษาหาความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากการอบรมและประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงานตรงตามสาขาวิชาเอก
และความรู้ ความสามารถ   
2. ร้อยละ90 ของบุคลากรได้รับการอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางไปราชการ               
จากหนว่ยงานต้นสังกัด    
3. บุคลากรได้มีการพัฒนาคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพและน ามาประยุกต์ใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน               
และองค์กร 
 4. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ และก้าวหน้าในวชิาชีพ
อาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 3  สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 1.15 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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            
ห้องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องดนตรี นาฏศิลป์ 
ศูนย์กีฬา ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์อินเทอร์เน็ต สวนสาธารณะ 
สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร ศูนย์สาธิตการเกษตร 
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์สวนสัตว์ อุทยานวิทยาศาสตร์ สื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษาศูนย์กีฬาและนันทนาการ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้นักเรียน
สัมพันธ์สรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องที่อยู่รอบตัวนักเรียน  นักเรียนได้         
ฝึกคิด  ฝึกท า ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้เรียนรู้ในบรรยากาศ
ที่ปลุกเร้าจินตนาการ สร้างเสริมสุนทรียภาพได้มากยิ่งขึ้น   
     ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ                
ในสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ 
     งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรูป้ระสบการณ์จริง การ
ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงจัดให้นักเรียน 
ครู และบุคคลที่สนใจศึกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเผยแพร ่
ให้ชุมชนภายนอกได้ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง 

1. เพื่อจัดเก็บสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพิ่มในพื้นที่ต าบลแม่นาจรและต าบลแม่ศึก 
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถน ามาสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการเรียนการสอน 
3. เพื่อให้ครูและนักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อ
เผยแพร่ให้ชุมชนภายนอกได้ตระหนัก รูคุ้ณค่า               
ร่วมอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี ้
1. จัดเก็บสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ และ  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น(ต.แม่นาจร,ต.แม่ศึก) 
2. ครูจัดการเรียนการสอนให้นกัเรียนไป
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
นอกห้องเรียน/ ชุมชนตามรายวิชา
มอบหมาย 
3. การเผยแพร่ผลงานด้านแหล่งเรียนรู้/
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นสู่ชุมชน 

 
0 
 
0 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 84  นักเรียนได้เรียนรู้ โดยศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. ร้อยละ 84  สถานศึกษามีการน า                 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาร่วมจัดการเรียนรู้           
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคเรียน 
3. ร้อยละ 84  ครูและนักเรียนได้ตระหนัก   
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และ                 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
4. นักเรียนและบุคคลที่สนใจ ได้เรียนรู้              
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5. ครูได้จัดการเรียนการสอนโดยการใช้ 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับรายวิชา
ที่สอน 
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กลยุทธ์ที่ 3  สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 1.16  โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา
ในศตวรรษที่สอง ( พ.ศ.2552-2561) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการเรียนรู้  โดยเน้นที่ความส าคัญของการมีทักษะจ าเป็น
พื้นฐานที่ครอบคลุมและการมีคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุเปูาหมายของหลักสูตร การพัฒนาส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้แห่งหนึ่งในหลายแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ที่ผู้ใช้บริการ
เข้าถึงได้เป็นจ านวนมาก 
      ในปัจจุบันโรงเรียนแม่แจ่มได้ให้ความส าคัญกับแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีความส าคัญต่อการเรียน
และการศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะห้องสมุดของ
โรงเรียนแม่แจ่ม  ซ่ึงนับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศ  วัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์  สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ด้วยเหตุนี้ วัสดุ  ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องสมุด
โรงเรียน จึงต้องเพียงพอ  และมีสภาพการใช้งานให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนมากที่สุด อีกทั้งภูมิทัศน์และบรรยากาศ
ภายในห้องสมุด ก็มีส่วนช่วยเสริมสร้าง กระตุ้นให้นักเรียน              
และบุคลากร เข้ามาใช้บริการห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้               
มากยิ่งขึ้น 
     ดังนั้น งานห้องสมุดโรงเรียนแม่แจ่ม จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ ของห้องสมุดโรงเรียนแม่แจ่ม ให้มี
ความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้และการศึกษา
ค้นคว้าของผู้เรียน  อีกทั้งเพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้
บริการห้องสมุดโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

1. เพื่อพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ของหอ้งสมุด
โรงเรียนแม่แจ่ม ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน                  
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน 
2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ หนังสือ และสือ่สิงพิมพ์
เพียงพอต่อการด าเนินงาน และพัฒนางานห้องสมุด 
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษา                 
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
4. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา                     
เข้าไปใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งขึ้น 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี ้
1. กิจกรรมพัฒนางานหอ้งสมุดเพื่อ
ส่งเสริมการอ่านและการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
2. กิจกรรมค่ายยุวทูตบรรณารักษแ์ละ
สัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 

 
81,900 

 
 

9,475 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนมีการบันทึก                  
รักการอ่านและเข้าใช้หอ้งสมุดอย่างสม่ าเสมอ 
2. ร้อยละ 84 ของนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม 
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน โดยมีสื่อสารสนเทศ
ประกอบการเรียนรู ้
3. สถานศึกษามกีารพัฒนาและใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
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กลยุทธ์ที่ 3  สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ 2.2 โครงการชุมชนสัมพันธ์สร้างสรรค์ความเข้าใจ 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     การบริหารจัดการโรงเรียนยุคใหม่ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความรู้มีความรับผิดชอบ                 
มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ กระบวนการ
เรียนรู้มีชีวิตชีวา สนุกสนานมีการเล่นกีฬา ดนตรี ได้ท ากิจกรรม
ตามความต้องการและความสนใจอย่างมีความสุข สามารถ
จัดการความรู้ด้วยตนเองได้ตามเจตนารมณ์ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนในระยะยาว 
การพัฒนาการศึกษาจ าเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันผลักดัน              
อย่างต่อเนื่องทั้งองค์กรหลัก คือ หน่วยงานการศึกษาและ            
ความร่วมมือของชุมชน 
     ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นเรื่องจ าเป็น             
ในยุคปฏิรูปการศึกษาการมีตัวแทนของประชาชนเข้ามารับรู้ 
และมีส่วนช่วยงานการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ
สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรศาสนา                
และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการสนับสนุนส่งเสริม 
เติมเต็ม ก็เป็นที่ยอมรับว่าการศึกษาเป็นภารกิจของทุกคนที่
จะต้องช่วยกันพัฒนาในขณะเดียวกันการปรับวิธีเรียนเปลี่ยน            
วิธีสอน การได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมต่างที่โรงเรียน
สามารถน าผู้เรียนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้เป็นภาพของการ
จัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ เพราะผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ซ่ึงการออกสู่ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน                
ในสังคมฐานความรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
     โรงเรียนแม่แจ่มได้มีการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้มี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องในด้านการสนับสนุนและด้านการลงมือ
ด าเนินการด้วยกัน และยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
โดยการให้ความส าคัญทางด้านจิตใจของบุคลากรเพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจที่ดี เพื่อบุคลากรจะได้มีความรักและศรัทธาต่อ
องค์กร มีแรงจูงใจท าจะทุ่มเทในการท างานให้กับองค์กรอย่าง
เต็มที่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุณภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ 

1. เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน รวมถึงองค์กรภายนอก
เกิดความสัมพันธ์ที่ด ี
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละช่วยเหลือซึง่กันและกัน 
ร่วมพัฒนาและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในองค์กร 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี ้
1. ขบวนกจิกรรมและวันส าคัญร่วมกบั 
ชุมชน 
2. ท าบุญงานมงคลและอวมงคล 

 
40,000 

 
10,000 

1. ร้อยละ 85 สถานศึกษามขี้อมูล หลกัฐาน 
การร่วมกจิกรรมระหวา่งโรงเรียนกับชุมชน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
2. ร้อยละ 90 สถานศึกษามีสว่นร่วมในการ
จัดกิจกรรมของหนว่ยงาน องค์กรต่าง ๆ              
ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
3. ร้อยละ 85 บุคลากรโรงเรียนแม่แจ่มได้
ร่วมงานมงคลและอวมงคลของครูนักเรียน
โรงเรียนแม่แจ่มและหนว่ยงานองค์กรต่าง ๆ 
ในชุมชน 
4. โรงเรียนแม่แจ่มและชุมชนได้ท ากจิกรรม
ต่างๆร่วมกันทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน 
5. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากร              
ในโรงเรียนและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ               
ในชุมชน 
6. โรงเรียนแม่แจ่มได้ประสานและให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงาน องค์กรภายนอกอย่าง              
มีประสิทธิภาพและบุคลากรของโรงเรียน                
แม่แจ่มมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมงาน
หรือกิจกรรมกบัองค์กรภายนอก 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
โครงการ 1.17  โครงการสืบสานงานศิลป์ ผ้าถิ่นเมืองแจ๋ม  

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
2551  ก าหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรม  การสอนที่หลากหลาย 
ทั้งในและนอกห้องเรียน   ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่โรงเรียน             
ต้องมีแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียน                
การสอน  ทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนมีการประสาน
ความร่วมมือจากหลายฝุาย  ชุมชนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มี
ความส าคัญในการให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดกิจกรรม  
รวมถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีประสบการณ์ตรง  เพราะประสบ
ความส าเร็จจากการประกอบอาชีพมาแล้ว  ด้วยเหตุนี้จึงได้
จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น   โดยส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน  หมายถึงสถานประกอบการหรือ  บุคคลที่
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน  ที่ประสบความส าเร็จจากการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  ที่มีประสบการณ์ตรงและสามารถถ่ายทอด
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีอยู่ในชุมชน 
     งานฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่แจ่ม ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ             
มีการสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาจึงท าให้คนรุ่นหลังให้            
ความสนใจในเอกลักษณ์ของแม่แจ่มน้อยลง ซ่ึงอาจท าให้สูญ
หายไป และอาจไม่เหลือไว้ให้ศึกษา เพื่อเป็นการสืบสานและ
อนุรักษ์ ในอนาคต การสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคนแม่แจ่ม  
     โรงเรียนได้มองเห็นความส าคัญของแหล่งเรียนรู้และ                   
ภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วนอกจากได้น ามาบูรณการเป็นหลักสูตร
ท้องถิ่นแล้ว จึงมีแนวคิดที่จะรวบรวมผ้าถิ่นทั้งผ้าตีนจกและ             
ผ้าชนเผ่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในอีกด้วย ดังนั้น จะท าให้
ผู้เรียนสามารถฝึกประสบการณ์ตรงเพื่อเก็บไว้เป็นต้นทุน                    
ในการด ารงชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต   

1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน   
สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน  
2. เพื่อให้นักเรียนน าประสบการณ์จากการศึกษา                  
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากสถานที่จริงน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เห็นคุณค่า
มีแนวคิดที่จะสืบสานต่อไปไม่ให้สูญหาย 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ ผ้าถิ่น               
เมืองแจ๋ม 
2. กิจกรรมทอผ้าและการปักครอสติช 
3. กิจกรรมสล่าหน้อย คัวตอง 

 
10,200 

 
2,100 

0 
 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์สืบสานงานศิลป ์ผ้าถิ่นเมืองแจ๋ม 
2. ร้อยละ 84 สถานศึกษามกีารน าภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนรู้อยา่งน้อย 1 คร้ัง 
ต่อภาคเรียน  
3. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มมีความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอน กระบวนการผลิตงานศิลป์และผ้าถิ่น
เมืองแจ๋ม 
4. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแหล่งรวมทางด้านความรู้ เร่ือง
ผ้าถิ่นเมืองแจ๋มของนักเรียนและผู้ที่สนใจ 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
โครงการ 2.4  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย วินัยดี มารยาทงาม 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2546 ได้ตระหนักถึงความส าคัญ             
ของการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษาอันจะท าให้เด็กสามารถพัฒนาได้
เต็มศักยภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  
ตลอดจนสามารถช่วยเหลือสังคมได้และสามารถใช้ความรู้ที่ได้
ศึกษาน าไปพัฒนาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นพัฒนาคนไทย  เยาวชนมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  ซ่ึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่
และสามารถรับผิดชอบในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของประเทศใน
อนาคต ปัจจุบันโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสภานักเรียนเพื่อให้มีการปลูกฝังนักเรียนให้รู้รัก
สามัคคี มีความเสียสละ ซ่ือตรง มีวินัย ฝุายความรู้ คู่คุณธรรม  
มีจิตอาสาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่  
     เนื่องด้วยผู้เรียนเป็นผลผลิตทางด้านการศึกษาที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง             
เรื่องประชาธิปไตย วินัยดี มารยาทงาม จากการประเมินการจัด
กิจกรรมพบว่านักเรียนยังขาดเรื่องประชาธิปไตย วินัยดี 
มารยาทงาม และการกล้าแสดงออกที่ดีขาดความรับผิดชอบ  
     กลุ่มบริหารงานบุคคลจึง ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่อง
ดังกล่าวที่จะช่วยพัฒนาส่งเสริมบุคลิกภาพของเด็ก มีพัฒนาการ
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  เป็นต้นแบบที่ถูกต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่สังคม จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
วินัยดี มารยาทงาม เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์                                                       
2. เพื่อคัดเลือกครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน           
เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน 
และ ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบโรงเรียนได้ 
4. เพื่อให้นักเรียนมีกริยามารยาทดี ประพฤติตนดี 
5. เพื่อเป็นการปลูกฝังระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยให้กับนักเรียน 
6. เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมคนดีศรีแม่แจ่ม 
2. กิจกรรมคนดีศรีเชียงใหม่ 
3. กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย 
4. กิจกรรมมารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย 
5. กิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติงาน                 
สภานักเรียน 
6. กิจกรรมส่งเสริมวินัยจราจร 

 
0 

2,000 
22,140 

0 
32,700 

 
4,950 

1. ร้อยละ 84  ของผู้เรียนเห็นคุณค่า               
ทางคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรบัของ
สังคม 
2. ร้อยละ 90 สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนและ
บุคลากรให้มีระเบียบวินัยและมารยาทด ี
3. คณะครูและนักเรียน จ านวน 16 คน              
ที่มีผลงานตรงกับคุณลักษณะคนดีศรีแผ่นดิน
และคนดีศรีเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้
ได้รับรางวัล  
4. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนมีวินัยในตนเอง
ปฏิบัติตามขอ้ตกลง กฎระเบียบของโรงเรียน
สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรบัของ
สังคม 
5. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนมีจิตส านึกและ
ตระหนักถึงการมวีินัยในตนเอง 
6. ร้อยละ 90 สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนและ
บุคลากรให้มีระเบียบวินัยและมารยาทด ี
7. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง มีแบบแผนพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
8. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์และค่านิยมที่ด ี
9. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า
ร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย 
10. ร้อยละ 90 สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียน
และบุคลากรให้มีระเบียบวินยัและมารยาทดี 
11. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์และค่านิยมที่ด ี
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

12. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนตะหนักรู้คุณค่า
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
13. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
14. ร้อยละ 82 ของผู้เรียน มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
15. ร้อยละ 84 ของผู้เรียน ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ประธานนกัเรียน 
16. ร้อยละ 84 ของบุคลากรโรงเรียนแม่แจ่ม 
พอใจในผลงานและการท างานของ
คณะกรรมการนักเรียน 
17. ร้อยละ 84 ของผู้เรียนมีวินัยในตนเอง
ปฏิบัติตามขอ้ตกลง กฎระเบียบของโรงเรียน
สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรบัของ
สังคม 
18. ร้อยละ 90 มีความตะหนักในความ
ปลอดภัย ของการขับขี่รถจกัรยานยนต ์
19. ร้อยละ 90 นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ของลูกเสือจราจร และนกัศึกษาวชิา
ทหารจราจร 
20. นักเรียน ได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่า
ทางคุณธรรม จริยธรรมที่สามารถพัฒนาตนให้
มีความเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตในสังคมอย่าง
สงบสุข  
21. คณะครูและนักเรียน ได้มีขวญัและ
ก าลังใจ และเป็นแบบอย่างในการสร้างความ
ตระหนักในด้านคุณธรรม จริยธรรมที่สามารถ
พัฒนาตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตใน
สังคมอย่างสงบสุข 
22. ผู้เรียนเรียนมีจิตส านกึ และตระหนกัถึง
การสร้างระเบียบวินยัให้กบัตนเอง 
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ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ)
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

23. ผู้เรียนมีวินยัในตนเองปฏิบัติตามขอ้ตกลง 
กฎระเบียบของโรงเรียนสามารถ เป็น
แบบอยา่งและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
24. นักเรียนทกุคนได้รับความรู้ด้านมารยาท
และเอกลักษณ์ไทยที่ถกูต้อง และเป็น
แบบอยา่งที่ดีได้ 
25. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม มีความรู้               
ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามวถิีชีวิต
ประชาธิปไตย 
26. นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกันในโรงเรียน 
27. ผู้เรียนมีวินยัในตนเองปฏิบัติตามขอ้ตกลง 
กฎระเบียบของโรงเรียนสามารถเป็น 
แบบอยา่งและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
28. ผู้เรียนทุกคนมีความตะหนักในความ
ปลอดภัย ของการขับขี่รถจกัรยานยนต ์
29. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัตหิน้าที ่           
ของลูกเสือจราจร และนักศึกษาวิชาทหาร
จราจร 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
โครงการ 1.18 โครงการธนาคารโรงเรียน 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะวิกกฤต 
ความต้องการด้านการบริโภคของสังคมมีสูงแต่รายได้น้อย               
ท าให้ครอบครัวอยู่อย่างไม่มีความสุข การปลูกฝังให้เยาวชน                   
มีความตระหนักในการประหยัด จะเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะสร้าง
นิสัยในการบริโภคที่ฟุุมเฟือยให้ลดน้อยลงฝึกให้เยาวชนใช้ชีวิต
อยู่อย่างพอเพียง และเพื่อสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ซ่ึงได้ให้ทิศทางการปฏิรูปการเรียนรู้ไว้ 
อย่างชัดเจน โดยมุ่งหวังให้นักเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เป็นคนดี คนเก่งและมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข  
     ดังนั้นการจัดตั้งธนาคารในโรงเรียนเป็นแนวทางหนึ่งในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย นักเรียน 
ได้มีประสบการณ์ตรง เพื่อฝึกให้นักเรียนมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน
อย่างประหยัดแล้ว และฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบในหน้าที่                 
มีความเสียสละ ซ่ือสัตย์ พึ่งพาตนเองได้ และเป็นประโยชน์                   
ในการมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป 

1. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยในการประหยัดและการออมทรัพย์ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต 
3. ฝึกให้นักเรียนได้ท างานร่วมกันด้วยความสามัคคีและ               
มีความเป็นประชาธิปไตย 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. คัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจในการ
ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคาร 
2. จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนที่จะ
ปฏิบัติงาน 
3. ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการเงิน และ
โรงเรียนที่ด าเนินการด้านโรงเรียนธนาคาร 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 

 
0 
 

5,000 
 

5,000 
 
0 
 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนและบุคลากร
โรงเรียนแม่แจ่ม มีการปลูกฝังค่านิยม           
ของการออมเงิน ซ่ึงสอดคล้องกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนที่ปฏิบัติงาน     
มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับการท างาน
ของระบบธนาคารและน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม  
รูจักการใช้จา่ยเงิน 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
โครงการ 1.19  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารมาตั้งแต่ พ.ศ.2523 และได้ทรงงานอย่างต่อเนื่องมา           
เป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี มีเด็กและเยาวชนจ านวนมากจบ
การศึกษา สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และ
ท าประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติ เมื่องานพัฒนาได้ขยายกว้าง
ขึ้น อีกทั้งมีผู้มาสนับสนุนมากขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีจึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดท าแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับแรกขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2535 เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการท างานพัฒนา จนถึงปัจจุบันได้ด าเนินการมา
จนถึงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯฉบับที่ 5  
     แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 จัดท าขึ้นเป็นแผนระยะ 10 ปี           
(พ.ศ. 2560–2569) เพื่อเชื่อมต่องานพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาเข้ากับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งการปรับเปลี่ยน
ประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 การเข้าเป็นสมาชิกของประชาคม
อาเซียน การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และสังคมดิจิทัล  โดยก าหนด
เป็น 3 วัตถุประสงค์ 8 เปูาหมายหลัก 18 เปูาหมายย่อยของการ
พัฒนา 
     ดังนั้นทางโรงเรียนแม่แจ่ม จึงจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษาและพัฒนา เท่าเทียมผู้อื่น 
เป็นคนมีสุขภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
สามารถพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติได้ อันเป็นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐา                 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมที่ดี 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์                      
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ  
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสือ่สาร การท างานอย่างสร้างสรรค์                  
และมีคุณธรรม 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
 1. เตรียมการแข่งขันทักษะ กพด. ประจ าปี
การศึกษา 2563 
2. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงาน
ผลการด าเนินกิจกรรม กพด. 
     - รายงานภาวะโภชนาการของนักเรียน
(103 ม) 
     - รายงานสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
(104) 
     - รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน(301) 
     - รายงานพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม(302) 
     - รายงานทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ(303) 
3.รวบรวมข้อมูลส่งส านักงานโครงการ
พระราชด าริฯ 

 
10,000 

1. นักเรียนร้อยละ 82 มีสุขภาวะ                   
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
2. นักเรียนร้อยละ 84 มีคุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์และค่านิยมที่ด ี
3. นักเรียนร้อยละ 36 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ    
(O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ  
4. นักเรียนร้อยละ 86 มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร                      
การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
5. สถานศึกษามกีารเข้าร่วมกิจกรรม               
ของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน                  
ในถิ่นทุรกันดาร 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
โครงการ 1.20  โครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาสู่ทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนด้วยกระบวนการสหกรณ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

ความต้องการจ าเป็น 
(Need Assessment) (Impact) 

สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
(Result)(Output-Outcome) 

กลยุทธ์(กระบวนการ/วิธีด าเนินการ) 
(Strategy) 

ปัจจัยเกื้อหนุน
(Input) 

เกณฑ์การประเมินผล 
(Evaluation / Criteria) 

     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 มาตรา 22 (2546, หน้า 12)                   
ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญไว้ว่า                    
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
ตามศักยภาพ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอน
จ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย และมีรูปแบบ
การสอน  ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อสู่การวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่มุ่งให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข การจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้
คิดเป็น ท าเป็น ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่ ซ่ึงสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี               
มีเปูาหมายคือ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละ
สามารถแข่งขันในระดับต่าง ๆ   
      โรงเรียนแม่แจ่มเป็นสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ในปี พ.ศ.2560 ซ่ึงมีสหกรณ์เป็น
ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาทักษะอาชีพด้านอื่นๆ ให้กับผู้เรียน 
เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เน้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร ตั้งแต่ 
การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดการกับผลผลิต               
การจ าหน่าย การบริการ รวมทั้งรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตหรือ
บริการ โดยเน้นการผลิต การบริการ การบริหารจัดการ การตลาด 
และการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ลักษณะของงานอาชีพเป็น 
งานอาชีพที่มีลักษณะเป็นงานผลิตหรืองานบริการ การปฏิบัติงาน
อาชีพของผู้เรียน โดยมีครูท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ             
ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคลและสามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้ 
2. เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนและการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทาง  การศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
1. กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
2. กิจกรรมภูมิแจ่มกาแฟสด 
3. กิจกรรมภูมิแจ่มเบเกอรี่ 
4. กิจกรรมภูมิแจ่มแกลอรี่ 
5. กิจกรรมภูมิแจ่มบาร์เบอร์ 
6. กิจกรรมการเลี้ยงหมู 
7. กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
8. กิจกรรมการเลี้ยงเป็ด 
9. กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก 
10. กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 
11. กิจกรรมภูมิแจ่มนวดแผนไทย 

 
122,190 
27,317 
400 

2,820 
23,000 
15,000 
600 
0 

5,269 
0 

51,136 

1. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ
สหกรณ์ 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ ทกัษะและเจตคติที่ดี            
ต่องานอาชีพ 
3. ร้อยละ 88 ของผู้เรียนและบุคลากร           
ในสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนนิ
ชีวิต 
4. โรงเรียนแม่แจ่มเป็นแหล่งเรียนรู้               
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และหนว่ยงานอื่น  
6. สถานศึกษามกีิจกรรมที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการฝึกทักษะอาชพี 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
โครงการ 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) 

      ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ Zero Waste School ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา 
ที่ด าเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง ปลูกจิตส านึก       
การลด คัดแยก และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ใน
สถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และ
ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายใน
สถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม         
แก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริงและ         
ขยายผลต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิลต่อไป 
     สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญยิ่งในการปูพื้นฐาน  
และปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึก มีจิตสาธารณะ รักและหวง
แหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง รู้จักการคัดแยกขยะ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อชุมชน เพื่อประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง        
และยั่งยืน 
     ดังนั้นโรงเรียนแม่แจ่ม จึงด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
Zero Waste School ขึ้น เพื่อเป็นส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน และเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัด  
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

1. เพื่อกระตุ้น รณรงค์ส่งเสริมการมีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและ           
การน าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะ
เพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี ให้กับนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. เพื่อให้นักเรียนสมาชิกโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ด าเนินกิจกรกรรมตามโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมรับสมัครสมาชิกชมรมจิตอาสา 
Zero Waste School และแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
2. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ก าจัดขยะให้กบันักเรียนและบุคลากรโรงเรียน
แม่แจ่ม 
3. กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน 
4 กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์                     
จากเศษวัสด ุ
5. กิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ เช่น                       
การประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย                       
และแผ่นพับ 
6. กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะในโรงเรียน          
ทุกวันศุกร ์
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1. ร้อยละ 82 ของนักเรียนและบุคลากร           
ในสถานศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจถึง
แนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ
และการน าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
การรวบรวมขยะเพือ่น าไปก าจัดอย่างถกูวิธี 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสมาชิกโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์
3. นักเรียนและบุคลากรปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในการรักษาสิ่งแวดล้อม                          
ในโรงเรียน และมีวินัยในการท างาน 
และรักษาความสะอาด 
 

 



 
 

 
 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่แจ่ม 
ปีการศึกษา  2559 – 2563   

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

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

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

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

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


