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หลักคิดสำคญัในการพัฒนาระบบราชการไทย อาศัยกรอบแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี(Good Governance) มีการออกกฎหมายระเบียบรวมทั้งแผนงาน  เพ่ือชวยผลักดันให
เกิดการขับเคลื่อน การพัฒนาระบบราชการและการดำเนินงานของหนวยงานราชการตาง ๆ เชน  
การตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5 )พ.ศ.2545 มาตรา 3/1และ      
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมถึง       
การจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 – 2561) และแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  

เพื่อใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินดังกลาว โรงเรียนแมแจมไดจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ป  และแผนปฏิบัติการ 1 ป ใหสอดคลองกับของสำนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานไดอยางเชื่อมโยงสัมพันธกัน
กับยุทธศาสตรของตนสังกัด ทุกระดับ ตั้งแตระดับเขตพื้นที่การศกึษา ระดับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และระดับรัฐบาล 

โรงเรียนแมแจมหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาคุณภาพฉบับนี้จะเปนกรอบแนวทาง    
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในทุก ๆ ดาน ใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 

 
 
 

 
                          นายนิกร    แกวคำดี 

   ผูอำนวยการโรงเรียนแมแจม 
 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 ขาพเจาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนแมแจม ไดศึกษารายละเอียดของ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศกึษา 2560-2563  ของโรงเรียนแลว เห็นวาโรงเรียนไดกำหนดแนว

ทางการจัดการศึกษา โดยใหสถานศึกษาจัดการศึกษาตามาตรฐานการศึกษา จำนวน 15 มาตรฐาน 65 

ตัวบงชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพใหตรงกับเปาหมายในการใหโอกาสผูเรียนที่จะไดรับการศึกษา ตามแนวทาง

ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560-2563  

ของโรงเรียน ประกอบดวยประวัติความเปนมา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สภาพความสำเร็จท่ีคาด

วาจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปการศึกษา รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และประมาณการงบประมาณ      

เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีคณุธรรม มีความรู และเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมตอไป 

 ขาพเจาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแมแจม จึงขอใหความเห็นชอบแผน          

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560-2563 ของโรงเรียนแมแจม ขอใหทางโรงเรียนไดปฏิบัติ

ตามแผนที่กำหนดไว เพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตอไป 
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พันธสัญญา 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแมแจม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34  ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเกณฑระดับคุณภาพของ
สถานศึกษา ระหวางปการศึกษา 2560  ถึงปการศึกษา 2563 
 พันธสัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นระหวาง นายธวัช  นะติกา ผูอำนวยการโรงเรียนแมแจม และ
นายมณเฑยีร  รูเที่ยงประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแมแจม วาจะรวมมือกันพัฒนายกระดับ
คุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับน้ี ตามบทบาท
อำนาจหนาที่ของแตละฝายใหเกิดคุณภาพสูงสุด 
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สวนท่ี 1  
ขอมูลพื้นฐาน 

 
1. ขอมูลทั่วไป 
 ประวัติความเปนมา 

โรงเรียนแมแจมเปนโรงเรียนแบบสหศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2518 และ
เปดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2518 โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนบานเนินวิทยามี นายบุญมี  
บุญญาทวี เปนครูใหญ และไดยายมายังสถานที่ตั้งปจจุบัน ซึ่งอยูติดกับโรงเรียนบานเนินวิทยา มีเนื้อท่ี 53 ไร 
3 งาน 39 ตารางวา ในป พ.ศ.2519 

ปการศึกษา 2521 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาจาก 7-3-2 เปน 6-3-3 จึงเริ่มรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  6 เข าศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมป ท่ี  1 (ม .1) เปนปแรก พรอมกับ นักเรียน                 
ชั้นประถมศกึษาปที่ 7 เขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 (มศ.1) เปนรุนสุดทาย   

ปการศกึษา 2527  เขาโครงการโรงเรยีนมัธยมเพ่ือพัฒนาชนบท รุนท่ี 2 (มพช.2 รุน 2)   
ปการศึกษา 2534  ไดรับอนุมัติใหเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปการศึกษา 2546  ไดเขาโครงการ หนึ่งอำเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝน และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  

2546 ได มีการปรับโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 โรงเรียนไดถูกโอนไปสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม  
เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ปการศึกษา 2548 โรงเรียนไดรับการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบ  หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียน    
ในฝน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2549 

ปการศึกษา 2549 โรงเรียนไดผานการรับรองการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน รอบท่ี 2     
จาก สมศ.  

ปการศึกษา 2554 โรงเรียนไดรับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดน จากศูนยอำนวยการพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด 

ปการศึกษา 2555 โรงเรียนไดรับรางวัลดีเดน ดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมจากสำนัก
ผูตรวจการแผนดิน   

ปการศึกษา 2556 โรงเรียนไดรับ รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เหรียญเงนิ ระดับประเทศ  
เรื่อง “ศูนยการเรียนรู 4 ชนเผา” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และรางวัลสถานศึกษาดีเดน ดานการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จาก สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,401 คน 
ขาราชการและครูอัตราจางท้ังสิ้น 80 คน ลูกจางทั้งหมด 12 คน โดยมีนายธวัช  นะติกา เปนผูอำนวยการ
โรงเรียน 
 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนไดรับโลเกียรติยศพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปการศึกษา 2557       
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กลุมกัลยาณมิตรเพ่ือการเสริมสราง
เครือขายวิถีพุทธและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,399 คน ขาราชการและ    
ครูอัตราจางทั้งสิ้น 84 คน ลูกจางท้ังหมด 13 คน โดยมีนายธวัช  นะติกา เปนผูอำนวยการโรงเรียน 
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 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียนตนแบบปลอดบุหรี่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน จังหวัด
เชียงใหม มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,338 คน ขาราชการและครูอัตราจางท้ังสิ้น 81 คน ลูกจางท้ังหมด 12 คน โดยมี
นายธวัช  นะติกา เปนผูอำนวยการโรงเรียน 

      ปการศึกษา 2559 โรงเรียนไดรับรางวัลรางวัลโรงเรียนตนแบบจัดการปญหาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล บุหรี่ และอุบัติเหตุ ระดับอำเภอ ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ตำบลตนแบบ รางวัลโรงเรียนดีเดน
อันดับ 2 จังหวัดเชียงใหม ในการปองกัน แกไขปญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ และอุบัติเหตุ มีนักเรียนรวม
ทั้งสิ้น 1,292 คน ขาราชการและครูอัตราจางท้ังสิ้น 80 คน ลูกจางทั้งหมด 11 คน โดยมีนายธวัช นะติกา เปน
ผูอำนวยการโรงเรียน และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 จากนั้นนายวสันต พิทาคำ 
รองผูอำนวยการรักษาราชการแทนผูอำนวยการโรงเรียนแมแจม จนกระทั่งถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560 
นายนิกร  แกวคำดี ไดมาปฏิบัติหนาที่เปนผูอำนวยการโรงเรยีนแมแจมคนปจจุบัน  

   ปการศึกษา 2560 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,238 คน โรงเรียนแมแจมมีครูทั้งสิ้น 77 คน โดยจำแนก
เปนฝายบริหาร 2 คน ฝายครูผูสอน 75 คน ประกอบดวยขาราชการครู 65 คน พนักงานราชการ 2 คน      
ครูอัตราจาง 8 คน เจาหนาที่ปฏิบัติตำแหนงธุรการ 1 คน ลูกจางประจำปฏิบัติหนาที่ชางไมระดับชั้น 4  1 คน 
และลูกจางชั่วคราวรายเดือนทำหนาที่ดังน้ี เจาหนาที่ คนงาน แมบาน รวมทั้งหมดจำนวน 10 คน โดยมี   
นายนิกร แกวคำดี เปนผูอำนวยการโรงเรียน 

 

ปรัชญาโรงเรียนแมแจม      
“มีวินัย    ใฝความรู      คูคุณธรรม   นำอาชีพ” 

คติพจน   
“วิริเยน ทกฺขมจฺเจติ  “คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร” 

สีประจำโรงเรียน    
มวง – ขาว 
 

2. ภาระงาน,ปริมาณงาน 
โรงเรียนแมแจม เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประเภทไป-กลับ เปดทำการสอนทั้งระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญศึกษา ใหบริการนักเรียนในเขตอำเภอแมแจม    
โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ใหบริการทางการศึกษา      
ที่สอดคลองกับความตองการจำเปนของทองถิ่น และเปนหนวยนำสังคมของชุมชน สรางเครือขายความรวมมือ
กับหนวยงาน องคกรและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการสถานศึกษาภายใตกรอบนโยบายที่ทุกคนมีสวน
รวมในการกำหนด โดยเริ่มที่การกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แผนการดำเนินงาน และการปฏิบัติงาน 
ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  ท่ีสามารถตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณะชนได 

โรงเรียนแมแจมแบงโครงสรางการบริหารงานเปน 4 กลุม ไดแก กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหาร
งบประมาณ กลุมบริหารบุคคลและกลุมบริหารงานทั่วไป ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ
การพัฒนาตามกระบวนการ  PDCA   

โรงเรียนแมแจม มีแผนการจัดชั้นเรียนเต็ม ม.1-ม.2-ม.3/ม.4-ม.5-ม.6 : 6-6-6/8-7-8 รวม 41  
หองเรียน  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,238 คน โรงเรียนแมแจมมีครูทั้งสิ้น 77 คน โดยจำแนกเปนฝายบริหาร 2 
คน ฝายครูผูสอน 75 คน ประกอบดวยขาราชการครู 65 คน พนักงานราชการ 2 คน  ครูอัตราจาง 8 คน 
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เจาหนาที่ปฏิบัติตำแหนงธุรการ 1 คน ลูกจางประจำปฏิบัติหนาที่ชางไมระดับชั้น 4  1 คน และลูกจาง
ชั่วคราวรายเดือนทำหนาที่ดังนี้ เจาหนาที่ คนงาน แมบาน รวมทั้งหมดจำนวน 10 คน 
 
3. ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 

อาคารสถานที่  (จำนวนอาคาร  หองเรียน  หองสมุด  อื่น ๆ) 
1. เนื้อที่ 53 ไร 3 งาน 39 ตารางวา 
2. พ้ืนที่ปลูกสรางอาคาร 2 ไร 390 ตารางวา 
3. พ้ืนที่สนาม/นันทนาการ 4 ไร 
4. จำนวนอาคารเรียน 5 หลัง 
5. จำนวนอาคารประกอบ รวม 3 หลัง ไดแก คหกรรม ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมเกษตร 
6. จำนวนสนามกีฬา 2 สนาม ไดแก สนามกีฬาบาสเกตบอล สนามฟุตบอล 
7. จำนวนหองเรียนทั้งหมด  52  หอง 
8. จำนวนหองประกอบ 
 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร        จำนวน   8   หอง 
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร        จำนวน   5   หอง 
 หองดนตรี-นาฏศิลป- ศิลปะ    จำนวน   3   หอง 
 หองปฏิบัติการภาษา (หอง IEP)        จำนวน   3   หอง 
 หองกิจกรรมอ่ืน ๆ      จำนวน   1   หอง 
 หองพยาบาล      จำนวน   1   หอง 
 หองสมุด      จำนวน   1   หอง 
 ประชุมละกอนหลวง/กลาง     จำนวน     2    หอง 
 หองแนะแนว                                                             จำนวน    1    หอง 
 หองวิชาการ/ทะเบียนนักเรียน                                     จำนวน    2    หอง 
 หองสหกรณ                                                             จำนวน    2    หอง 
 หองสภานักเรียน                                                       จำนวน    1    หอง 
 หองสมาคมผูปกครอง                                                 จำนวน    1    หอง       

 9. บานพักครู จำนวน 9 หลัง 
 10. หองน้ำ จำนวน 35 หอง 

ขอมูลทรัพยากรท่ีจำเปน 
- คอมพิวเตอร มีจำนวนทั้งหมด     150   เครื่อง      

ใชในงานบริหาร 15  เครื่อง 
ใชเพื่อการเรียนการสอน  135 เครื่อง     
ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตได  150 เครื่อง 

  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น  
1.  หองสมุด  มีขนาด 6 x 15 เมตร  

           จำนวนหนังสือในหองสมุดทั้งหมด 5,000  เลม   
             การสืบคนหนังสือและการยืม – คืนใชระบบบันทึกการยืม จำนวนนักเรียนท่ีใชหองสมุด 

ในปการศึกษา 2558 เฉลี่ยการใชหองสมุด 120 คน/วัน  
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2. แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  และแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน 
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหลงเรียนรู ชื่อแหลงเรียนรู 

1.  หองสมุดเฉลมิพระเกียรติ 
2.  หองคอมพิวเตอร 
3.  หองปฏิบัติการกลุมสาระฯ 
4.  ศูนยการเรยีนรูผาทอ 4 ชนเผา 
 
 
 
 
 

1.  หมูบานทอผาซิ่นตีนจก 
2. วัดตางๆ ในเขตอำเภอแมแจม 

 วัดบานเจียง 
 วัดชางเคิ่ง 
 วัดกูสันหนอง 
 วัดบานกองกาน 
 วัดบานตนตาล 
 วัดปาแดด 
 วัดยางหลวง 
 วัดบานทัพ 
 วัดบุปผาราม 
 วัดพราวหนุม 
 วัดพุทธเอน 

3.  โรงพยาบาลแมแจม 
4. ศูนยจำหนายผลิตภัณฑภายในอำเภอแมแจม 
5. ศูนยการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพยีงชุมชนตำบลชางเคิ่ง 
6. อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท  
7. ศูนยการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพยีงภาคเหนือ  
8. หนวยงาน องคกรตางๆ (เปดโลกทัศนแหลงเรียนรู  
    โครงการเรียนฟรี 15 ปอยางมีคณุภาพ) 

3. ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู 
นักเรียน ในปการศึกษา  2559 

1. พระครูมงคลวิสิฐ ใหความรูเรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2. พระอาจารยอุดร ใหความรูเรื่อง ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
3. วิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นในเขตอำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
4. นายนิกร กาพยไชย และนางพิมพา  กาพยไชย ศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ-

พอเพียง อำเภอแมแจม 
5. นายอินชวน แสงแกว แพทยแผนไทย โรงพยาบาลแมแจม วิทยากรวิชาพืชสมุนไพร 
6. อาจารยจากมหาวิทยาลัย และองคกรอ่ืน ๆ  เชน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (สสวท.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ฯลฯ 
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4. ขอมูลนักเรียน ปการศึกษา 2559 (10 เม.ย.2560) 

ที่ ระดับ ชั้น จำนวนหอง 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม หมายเหตุ 

1 ม. ตน ม.1 6 72 98 170  

ม.2 5 97 102 199  
ม.3 6 87 113 200  

รวมม.ตน 17 256 313 569  
2 ม.ปลาย ม.4 7 99 146 245  

ม.5 7 94 130 224  
ม.6 7 79 121 200  

รวมม.ปลาย 21 272 397 669  
รวมทั้งม.ตนและม.ปลาย 38 528 710 1238  

 
5. ผลการดำเนินการที่ผานมา   

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
              ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6         
ปการศึกษา 2558 – 2559  

วิชา 

ม.3 ม.6 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ คะแนนเฉล่ียรอยละ 
ก.ศ.2558 ก.ศ.2559 ก.ศ.2558 ก.ศ.2559 

คณติศาสตร 32.40 27.60 26.59 18.55 

ภาษาอังกฤษ 30.62 30.18 24.98 23.41 

วิทยาศาสตร 37.63 35.46 33.40 30.36 

สังคมศึกษา 46.24 47.38 39.70 33.97 

ภาษาไทย 42.64 46.56 49.36 49.79 
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 โรงเรียนแมแจมไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันท่ี 3 - 5  เดือนมิถุนายน 
พ.ศ.2556  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สรปุดังนี้ 
 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุมตัวบงช้ี ระดับการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

(ประถมศกึษา และ มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.61  ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคานยิมท่ีพึงประสงค 10.00 9.72  ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง 10.00 9.81  ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทำเปน  10.00 7.89  ดี 

ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเรียน 20.00 8.62 ตองปรับปรุง 

ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสำคัญ 10.00 8.00  ดี 

ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00  4.30  ดี 

ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 

              ตนสังกัด 
5.00  4.90  ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อตัลกัษณ    

ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจ และ 

              วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00  ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ  

                ของสถานศึกษา          
5.00 5.00  ดีมาก 

กลุมตัวบงชีม้าตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสรมิบทบาทของ   

                สถานศกึษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน                  

                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ที่สอดคลองกับ              

                 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ด ี

คะแนนรวม 100.00 80.85 ดี 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาจากการประเมินรอบสาม 
1. ดานผลการจัดการศึกษา 

 1. ผูเรียนควรไดรับการสงเสริม เรื่อง การดูแลสุขภาพดวยตนเอง วารสารเพื่อสุขภาพ และ
ขาวสารในเรื่องสุขภาพในยุคปจจุบัน การใชแพทยแผนไทยหรือศาสตรแพทยทางเลือกในหองพยาบาลควบคู
กับแผนปจจุบัน เชน การใชยาสมุนไพร การนวดบรรเทาอาการปวด ภูมิปญญาทองถิ่นในการรักษาสุขภาพ 
ดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ป 
 2. สถานศึกษาควรดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง มีการกำหนดเกณฑการ
พัฒนาและการวัดผลการประเมินผลอยางชัดเจนในแตละระดับชั้น และมีความสอดคลอง สงผลตออัตลักษณ
ของผูเรียน ภายในระยะเวลา 2 ป 
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  3. สถานศึกษาควรพัฒนาเรื่องการอาน พัฒนาหองสมุดใหมีความนาสนใจและมีหนังสืออยาง
เพียงพอตอจำนวนผูเรียน สงเสริมกิจกรรมหองสมุดใหมีความนาสนใจ เชน กิจกรรมยอดนักอาน กิจกรรม
แนะนำหนังสือใหม กิจกรรมเกมสงเสริมการอาน ซุมการอานโดยสภานักเรียน บอรดรักการอาน ภายใน
ระยะเวลา 1 ป 
  4. ผู เรียนควรไดรับการสงเสริมกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ เชน ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร สังคมศึกษา เปนตน ดำเนินการตามขอเสนอแนะภายในระยะเวลา 2 ป 
   5. สำรวจความไมเขาใจของผูเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรู สำรวจความไมเขาใจภาษาไทยของ
ผูเรียนในชนเผาตางๆ จัดทำโครงการยอดนักอาน เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของ
แตละกลุมสาระการเรียนรู ระยะเวลาในการดำเนินการตามขอเสนอแนะภายใน 1 ป 
   6. จัดกิจกรรมสานสัมพันธชนเผาใหมีความสัมพันธมากย่ิงขึ้น สงเสริมการดำเนินการดาน       
อัตลักษณของผูเรียน “วินัยดี มารยาทงาม” สงเสริมใหผูเรยีนมีคุณธรรมจริยธรรม อยูในระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีกิริยามารยาทดี สุภาพออนนอม พูดจาไพเราะออนหวาน มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออม
อารี มีน้ำใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และบำเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคม เปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน     
เปนคนดีของชุมชน นักเรียนนำคุณธรรมดี มีจิตอาสา นำสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม 
เปนประโยชนตอสวนรวมและชุมชนตอไป ระยะเวลาในการดำเนินการตามขอเสนอแนะ 1 ป 
   7. การทำกิจกรรมในแตละครั้ง ควรใหชนเผามีสวนรวมในการนำเสนอผลงานหรือความสามารถ
ในการแสดงออกทุกชนเผาทุกครั้ง หรือหมุนเวียนการนำเสนอ พัฒนาระบบของสภานักเรียนใหมีบทบาท      
ในการจัดกิจกรรมของชนเผาใหมากขึ้น เชน การจัดมุม นิทรรศการงานบุญของชนเผาตามเทศกาล เปนตน 
ภายในระยะเวลา 1 ป 
   8. เนนทำกิจกรรมใหเขาถึงผูปกครองผูเรียนที่อยูในกลุมเสี่ยงใหมากขึ้น เชน จัดประชุมเปนกรณี
พิเศษ ตามผลเปนรายบุคคล จัดระบบการทำโครงการ และกิจกรรมให เปนหมวดหมู  ดู งาย เชน               
การประเมนิผลแตละกิจกรรมควรอยูแฟมเดียวกับโครงการ เปนตน ภายในระยะเวลา 1 ป 
  2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 
  1. สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยจัดระดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ 
เพื่อพัฒนางานทั้ง 4 ดานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความแตกตางของผูเรียนที่มีหลายชนเผา โดย
สรางโครงการ/กิจกรรมนำมาปฏิบัติ เชน โครงการการเรียนรูอยูรวมกันสมานฉันทชนเผา โครงการการเรียนรู
รวมภาษา ฯลฯ ระยะเวลาในการดำเนินการตามขอเสนอแนะ 1 ป 
  2. สถานศึกษารวมปรึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเสนอแนวทางในการ
บริหารจัดการดานวิขาการ การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา     
การพัฒนากระบวนการเรียนรู การจัดสอนซอมเสริม การจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตรมาใชดำเนินงาน
ทางวิชาการใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการดำเนินการตามขอเสนอแนะ 1 ป 
  3. สำรวจ เรียงลำดับปญหาตามกลุมสาระที่ไมผาน O-NET เชิญวิทยากรจากภายนอกรวม
พัฒ นาการจั ดการเรียน รู  เพื่ อยกระดับ ผลสัมฤท ธ์ิท างการเรียน ระดั บช าติ  เช น  อาจารย จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากโรงเรยีนที่ประสบผลสำเรจ็ในการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ผูเรยีน ภายในระยะเวลา 1 ป 
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  3. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  1. โรงเรียนควรจะนำผลการประเมินเก่ียวกับการพัฒนาในวิชาที่สอน ผลการประเมินการจัดการ
เรียนรู ผลการประเมินการจัดการเรียนรูของครู ผลการประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูทุกคนไปพัฒนาครู
อยางเปนระบบ ใชระยะเวลาในการดำเนนิการภายใน 2 ป 
  2. พัฒนาครูในดานการศึกษาวิเคราะหขอมูลเปนรายบุคคล และนำขอมูลมาใชในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของผูเรียน เปนตน ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 2 ป 

4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  1. ขอความรวมมือผูทรงคุณวุฒิ ในชุมชนในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน และ
สถานศึกษาควรสรางระบบนิเทศภายในใหเขมแข็งยิ่งข้ึน ระยะเวลาในการดำเนินการตามขอเสนอแนะ 1 ป 
  2. ผูบริหารควรจัดทำแผนพัฒนา โดยรับฟงความคิดเห็นจากของผูเรียน ผูปกครอง และความ
ตองการของชุมชนในการพัฒนาผูเรียน และควรนำผลวิจัยขององคกรมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนานโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา เชน สำรวจความตองการของนักเรียนวาตองการใหโรงเรียน
ดำเนินการอยางไรบาง สำรวจความตองการของผูปกครอง สำรวจความตองการของชุมชน ฯลฯ ระยะเวลาใน
การดำเนินการตามขอเสนอแนะ 1 ป 
 นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม 

 1. โครงการรักษโรงเรียน 
  2. โครงการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 

7. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปท่ีผานมา 
  จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด  
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานที่ 1  
จุดเดน/จุดที่ควรเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ 

จุดเดน 
        มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองมาตรฐานที่ 1 จำนวนมากและผูเรียนไดลงมือ

ปฏิบัตจิริง หลากหลายและสนองตอการเรียนรู ทำใหผูเรียนมีสุขภาพที่ดี  
จุดที่ควรเพิ่มเติม 

 1. การจัดแฟมการประเมินควรแยกตามรายตัวบงชี้ 

 2. ในแฟมของตัวบงชี้ควรบอกกิจกรรมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

3. ตัวบงช้ีที่ 1.2 ติดจากสรปุรายงานได 90.20 อยูในระดับ 5 ดีเยี่ยม 

ขอเสนอแนะ 
1. การจัดแฟมควรแยกแฟมออกตามตัวบงชี้ และตัวบงชี้แตละตัวควรระบุกิจกรรมโครงการ

ที่เก่ียวของกับตัวบงชี้นั้นๆ 

2. กิจกรรมโครงการ รองรอยหลักฐานใน SAR ของโรงเรียนมีนอยเกินการนำมารายงานให

ครบตามตัวบงชี ้
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มาตรฐานที่ 2 
จุดเดน/จุดที่ควรเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ 

จุดเดน 
         มีกิจกรรมโครงการ เอกสารท่ีเก่ียวของที่จัดใหนักเรียนมีความหลากหลาย 

จุดที่ควรเพิ่มเติม 
  ใหเพิ่มกิจกรรมโครงการท่ีไดดำเนินการลงในแตละตัวบงชี้ใหครบ 
ขอเสนอแนะ  

-  
มาตรฐานที่ 3  
จุดเดน/จุดที่ควรเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ 

จุดเดน 
  การจัดกิจกรรมโครงการใชกับผูเรยีนมีความหลากหลาย 

จุดที่ควรเพิ่มเติม 
 การจัดเตรียมเอกสารการประเมิน 
ขอเสนอแนะ 
  ควรจัดแฟมตามตัวบงชี้ และควรระบุกิจกรรม โครงการ เอกสารที่เก่ียวชองลงในแฟมแตละ 
ตัวบงชี้ เพื่องายและสะดวกตอการสืบเสาะ และตอบตรงคำถามตามตัวบงชี ้

มาตรฐานที่ 4 
จุดเดน/จุดที่ควรเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ 

จุดเดน 
   โรงเรียนมีการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ ดังจะเห็นไดจากผลงาน

เอกสาร หลักฐาน เชน 
  - โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่องจิตอาสารักและหวงใยผูสูงวัยในชุมชน ซึ่งไดรับ

รางวัล โลเกียรติยศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร 

  - เกมฝกทักษะการคิดทางคณิตศาสตร 

  - กิจกรรม Clip vdo สรางสรรค 1 เรื่อง 1 หองเรยีน 

จุดที่ควรเพิ่ม 
 ควรจัดกิจกรรมประเภทสงเสริมทักษะการคิดใหครบทุกกลุมสาระอยางตอเน่ืองและเปน

ประจำ 
ขอเสนอแนะ 

  -  
มาตรฐานที่ 5  
จุดเดน/จุดที่ควรเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ 

จุดเดน 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตร ไดแก 

  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรูกลุมสาระ 
 - โครงการเตรียมความพรอมสำหรับการทดสอบระดับชาติ ม.3 - ม.6 
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 - โครงการคลินิกคณติศาสตร 

จุดที่ควรเพิ่มเติม 
  ควรมีการนิเทศติดตามอยางเปนระบบตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะ 
  - 
มาตรฐานที่ 6 
จุดเดน/จุดที่ควรเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ 

จุดเดน 
โรงเรียนมีการสงเสริมทักษะผูเรียน ในทักษะการทำงานอยางหลากหลายสงผลใหมีผลงาน

อยูในระดับประเทศหลายรายการเชน 
  - โครงงานคุณธรรม 

 - การแขงขันทกัษะวิชาการลูกเสือ-เนตรนารี 

 - การแขงขันละครประวัติศาสตร 

 - การแขงขันหุนยนต 

 - การแขงขันการจัดปายนิทรรศการ ม.ปลาย 

 - ผูเรียนจัดทำแฟมสะสมงานทกุคน 100% 

จุดที่ควรเพิ่มเติม 
  - 

ขอเสนอแนะ 
  ควรพัฒนานักเรยีนอยางตอเนื่องเพ่ือความยั่งยืน 
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 
จุดเดน/จุดที่ควรเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ 

จุดเดน 
 1. โรงเรยีนกำหนดใหครูทุกคนจัดทำแผนการสอน และครูผูสอนมีการประเมินองคประกอบ

ของแผนการสอนของตนเอง 

 2. ครมูีการใชสื่อการสอนและเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 

จุดที่ควรเพิ่มเติม 
  - 

ขอเสนอแนะ 
  1. การจัดทำสารสนเทศตามมาตรฐานนี้ จะเปนขอมูลที่ไดมาจากการตรวจสอบองคประกอบ

ของแผนฯ การทำแผนฯ ไมใช การวัดผลประเมินผลนกัเรียนซึ่งจะนำไปสูการวิจัยในชั้นเรียน 

 2. การวิจัยในโรงเรียน มีรูปแบบเอกสารท่ีหลากหลายมีท้ังการรายงานการใชแผนฯ และวิจัย 

มีขอเสนอแนะใหโรงเรยีนไดพัฒนาครูผูสอนในเร่ืองของการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

     3.โรงเรียนควรสื่อสารกับคณะครู ดานรูปแบบองคประกอบของแผนการสอนตามตัวชี้วัดท่ี

7.1-7.6 และมีรูปแบบที่ใชเหมือนกัน 
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มาตรฐานที่ 8 
จุดเดน/จุดที่ควรเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ 

 จุดเดน 
 1. มีบันทึกการประชุมแทบทุกงาน 

 2. มีคูมือการปฏิบัติพรรณนาคำสั่งท่ีชัดเจน 

  3. มีขอมูลสารสนเทศ 

จุดที่ควรเพิ่มเติม 
1. การนำเสนอขอมูลสถิติอานแลวเขาใจคอนขางยาก 

2. สมดุตรวจราชการแบบไมถูก 

ขอเสนอแนะ 

  - 

มาตรฐานที่ 9 
จุดเดน/จุดที่ควรเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ 

 จุดเดน 
   1. การใชเครือขายผูปกครองดำเนินการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการอาหารในโรงอาหาร 

   2. การใหเครือขายผูปกครองมามีสวนรวมในการแกไขปญหาบางประการในการลดการ

เผชิญหนา  ขัดแยงกรณีปรับปรุงคณุภาพการบริการดานอาหารในโรงอาหารของแมคา 
 จุดท่ีควรเพิ่มเติม 
  - 
 ขอเสนอแนะ 
  - 

มาตรฐานที่ 10 
จุดเดน/จุดที่ควรเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ 

 มีการจัดหลักสูตรที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนและตามบริบทของโรงเรยีน โดยเฉพาะการ
จัดการวางแผนการสอนรายวิชาพื้นฐาน ม.ปลาย 
จุดที่ควรเพิ่มเติม 
 การวิจัย สรุปผลการใชหลักสูตรคูมือการดำเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   ขอเสนอแนะ 
  - 

มาตรฐานที่ 11 
จุดเดน 

1. โรงเรียนไดดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป โดยดำเนินโครงการ
พัฒนา คุณภาพการบริหารการจัดการ โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดลอม โครงการชุมชนสัมพันธสรางสรรคความเขาใจ และโครงการสงเสริมการพัฒนาการใช
แหลงเรียนรูทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยดำเนินการอยางเปนระบบครบวงจร (PDCA)             
เพื่อจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเตม็ศักยภาพ 

2. หองเรียน/หองปฏิบัติการอยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น สะอาด ปลอดภัย        
มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
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  3. ไดรับรางวัลโรงเรียนสงเสริมคุณภาพระดับทอง 
  4. ดำเนินกิจกรรมหองสมุดเคลือ่นที่ 
  5. ดำเนินกิจกรรมหนังสือพิมพเสมือน 
  6. มีหองสมุดประจำแตละกลุมสาระการเรียนรู 
 จุดที่ควรเพิ่มเติม 
  - 

ขอเสนอแนะ 
1. มีการกำกับติดตามการดำเนินโครงการอยางตอเนื่อง 
2. เพิ่มเติมสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหองสมุดใหมากขึ้น 
3. ยกระดับโรงเรียนใหเปนโรงเรียนสงเสริมคุณภาพระดับเพชร 

มาตรฐานที่ 12 
จุดเดน/จุดที่ควรเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ 
  จุดเดน 

 1. โรงเรยีนมีการจัดทำเอกสารและนำเสนอไดตรงตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 2. โรงเรียนมี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษา            

โดยมีกิจกรรมประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัตกิารของโรงเรียน 

 จุดที่ควรเพิ่มเติม 
  1. เอกสารหลักฐานตางๆ การแสดงใหเห็นถึงการนำมาวิเคราะห สังเคราะหวางแผนในการ    
ปรับปรุง และพิจารนา  
  2. แผนปฏิบัติการประจำป ซึ่งเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคกรทั้งตัวบุคลากร และ
คุณภาพของผูเรียน จึงควรจัดใหมีปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อใชเปนเครื่องมือกำกับ นิเทศติดตามการใชงบประมาณ
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
 ขอเสนอแนะ    

- 
มาตรฐานดานสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานที่ 13 
จุดเดน/จุดที่ควรเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ 

จุดเดน 
สถานศึกษามีโครงการกิจกรรมที่สงเสริม สนับสนุน ในการสรางสังคมแหงการเรียนรูที่

หลากหลายรูปแบบ และเปนรูปธรรม มีการประสานงานและใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
จุดที่ควรเพิ่มเติม 

  - 
 ขอเสนอแนะ 
  ควรจัดทำขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนสารสนเทศ 
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มาตรฐานดานอตัลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 
จุดเดน/จุดที่ควรเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ 
 จุดเดน 

 1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 - กิจกรรมงานศิลป ผาถิ่นเมืองแจม 

 - กิจกรรมประเพณีทองถิ่น 

 2. โครงการสงเสรมิคณุธรรม มีโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดีถวาย 

ในหลวง” 

 3. รางวัลเหรียญทองละครประวัติศาสตร ป 2556 

 4. โครงการสงเสรมิอัตลักษณ สถานศึกษาใหโดดเดน 

 - โครงการวินัยดี มารยาทงาม 

จุดที่ควรเพิ่มเติม 

 1. เนนกิจกรรมที่สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งมีอยางหลากหลาย ใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู 

อยางยั่งยืน 

 2. สถิติการใชแหลงเรยีนรู 

 3. ขอมูลสารสนเทศ จากผลการดำเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายคิดเปน     

คารอยละจากนักเรียนทั้งหมด 

ขอเสนอแนะ 

 ควรจัดทำโครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ใหครอบคลุมวิสัยทัศน  และให ทุกโครงการ           

ทุกกิจกรรมใหมีความโดดเดน และมีความสำคัญเทา ๆ กัน 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

มาตรฐานที่ 15 
จุดเดน/จุดที่ควรเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ 

จุดเดน 
1. โครงการหองเรียนพิเศษ IEP ม.1-ม.3 

 2. โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ 

 3. โครงการรัฐบาลยุวชน โดยใหเด็กทุกคนมีโครงงานคุณธรรมทุกคน 

4. โครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ป ครอบคลุมทุกดาน 

จุดที่ควรเพิม่เติม 

 1. ขอมูลสารสนเทศ ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูปกครอง เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

โครงการหองเรียนพิเศษ IEP ที่อาจทำในรูปแบบของการวิจัย ใหเห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้น 

 2. ผลของการเปรียบเทียบการวัดความรูระหวางหองเรียนพิเศษ กับหองเรียนปกติ เหมือน

หรือแตกตางกันอยางไร และควรจะดำเนินการ โครงการ กิจกรรมตอไปหรือไม บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

ไดอยางไร จึงจะทำใหมองเห็นภาพในสวนของการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาใหสูงขึ้น 

ขอเสนอแนะ 
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  

1.  ดานผลการจัดการศึกษา 
 1) ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพดวยตนเอง วารสารเพื่อสุขภาพ และขาวสารเรื่อง
สุขภาพในยุคปจจุบัน การใชแพทยแผนไทยหรือศาสตรแพทยทางเลือกในหองพยาบาลควบคูกับแผนปจจุบัน 
เชน การใชยาสมุนไพร การนวดบรรเทาอาการปวด ภูมิปญญาทองถิ่นในการรักษาสุขภาพ ดำเนินการภายใน
ระยะเวลา 1 ป 
 2) สถานศึกษาควรดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง มีกำหนดเกณฑการพัฒนาและ
การวัดผลประเมินผลอยางชัดเจนในแตละระดับชั้น และมีความสอดคลองสงผลตออัตลักษณของผูเรียน 
ดำเนินการภายในระยะเวลา 2 ป 
 3) สถานศึกษาควรพัฒนาเรื่องการอาน พัฒนาหองสมุดใหมีความนาสนใจและมีหนังสืออยางเพียงพอ
ตอจำนวนของผูเรียน สงเสริมกิจกรรมหองสมุดใหมีความนาสนใจ เชน กิจกรรมยอดนักอาน กิจกรรมแนะนำ
หนังสือใหม กิจกรรมเกมสงเสริมการอาน ซุมการอานโดยสภานักเรียน บอรดรักการอาน ระยะเวลา
ดำเนินการตามขอเสนอแนะ 1 ป 
 4) ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ เชน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร สังคม 
เปนตน ดำเนินการตามขอเสนอแนะภายในระยะเวลา 2 ป 
 5) สำรวจความไมเขาใจของผูเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรู สำรวจความไมเขาใจภาษาไทยของผูเรียน
ในชนเผาตางๆ จัดทำโครงการยอดนักอาน เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของแตละ
กลุมสาระการเรียนรู ดำเนินการตามขอเสนอแนะภายในระยะเวลา 1 ป 
 6) จัดกิจกรรมสานสัมพันธชนเผาใหมีความสัมพันธมากยิ่งขึ้น สงเสริมการดำเนินการดานอัตลักษณของ
ผูเรียน “วินัยดี มารยาทงาม” สงผลใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยูในระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ       
มีกิริยามารยาทดี สุภาพออนนอม พูดจาไพเราะออนหวาน มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี         
มีน้ำใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และบำเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม เปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน เปนคนดีของ
ชุมชน นักเรียนนำคุณธรรมดี มีจิตอาสาที่ไดเรียนรูไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมเปนประโยชน     
ตอชุมชนและสังคมตอไป  ดำเนินการตามขอเสนอแนะภายในระยะเวลา 1 ป 
 7) การทำกิจกรรมในแตละครั้ง ควรใหชนเผามีสวนรวมในการนำเสนอผลงานหรือความสามารถในการ
แสดงออกทุกชนเผาทุกครั้ง หรือหมุนเวียนการนำเสนอ พัฒนาระบบของสภานักเรียนใหมีบทบาทในการจัด
กิจกรรมของชนเผาใหมากขึ้น เชน การจัดมุม นิทรรศการงานบุญของชนเผาลั้วตามเทศกาล เปนตน ภายใน
ระยะเวลา 1 ป 
 8) เนนทำกิจกรรมใหเขาถึงผูปกครองผูเรียนท่ีอยูในกลุมเสี่ยงใหมากขึ้น เชน จัดประชุมเปนกรณีพิเศษ 
ติดตามผลเปนรายบุคคล จัดระบบการทำโครงการ และกิจกรรมใหเปนหมวดหมู ดูงาย เชน การประเมินผล
แตละกิจกรรมควรอยูแฟมเดียวกับโครงการ เปนตน ภายในระยะเวลา 1 ป 
2.  ดานการบริหารการจัดการศึกษา  
  1) สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดระดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนางาน
ทั้ง 4 ดานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยคำนึงถึงความแตกตางของผูเรียนที่มีหลายชนเผา โดยสรางโครงการ/
กิจกรรมที่นำมาปฏิบัติ เชน โครงการการเรียนรูอยูรวมกันสมานฉันทชนเผา โครงการการเรียนรูรวมภาษา 
ฯลฯ ระยะเวลาในการดำเนินการตามขอเสนอแนะ 1 ป 
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 2) สถานศึกษารวมปรึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเสนอแนวทางในการบริหาร
จัดการดานวิชาการ การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู  การจัดสอนซอมเสริม การจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตรมาใชดำเนินงานทางวิชาการ
ใหชัดเจนยิ่งข้ึนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติใหไดตามเกณฑมาตรฐาน ระยะเวลาในการ
ดำเนินการตามขอเสนอแนะ 1 ป 
 3) สำรวจ เรียงลำดับปญหาตามกลุมสาระที่ ไมผาน O-NET เชิญวิทยากรภายนอกจากภาครัฐ         
รวมพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดบัผลสัมฤทธิ์ผูเรียนระดับชาติ เชน อาจารยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม   
จากโรงเรยีนที่ประสบผลสำเรจ็ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผูเรียน ภายในระยะเวลา 1 ป 
3.  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 1) โรงเรียนควรจะนำผลการประเมินเกี่ยวกับการพัฒนาในวิชาที่สอน ผลการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู ผลการประเมินการจัดการเรียนรูของครู ผลการประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูทุกคนไปพัฒนาครู
อยางเปนระบบ ใชระยะเวลาในการดำเนนิการภายใน 2 ป 
 2) พัฒนาครูในดานการศึกษาวิเคราะหขอมูลเปนรายบุคคลและนำขอมูลมาใชในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีทาทายความสามารถของผูเรียน เปนตน ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 2 ป 
4.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 
 1) ขอความรวมมือผูทรงคุณวุฒิในชุมชนดำเนินการประกันคุณภาพภายในและสถานศึกษาควรสราง
ระบบการนิเทศภายในใหเขมแข็งย่ิงข้ึน ระยะเวลาในการดำเนินการตามขอเสนอแนะ 1 ป 
 2) ผูบริหารควรจัดทำแผนพัฒนาโดยรับฟงความคิดเห็นจากของผูเรียน ผูปกครองและความตองการ
ของชุมชนในการพัฒนาผูเรียน และควรนำผลการวิจัยองคกรมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา เชน สำรวจความตองการของนักเรียนวาตองการใหโรงเรียนดำเนินการ
อยางไรบาง สำรวจความตองการของผูปกครอง สำรวจความตองการของชุมชน ฯลฯ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการตามขอเสนอแนะ 1 ป 
ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาใหจัดการศึกษาไดมาตรฐานในภาพรวม 2 ป 
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม 
 1. โครงการรักษโรงเรยีน 
 2. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 

สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
          สภาพปญหา 
  โรงเรียนยังขาดกิจกรรมโครงงานท่ีสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นใหแกนักเรียนใน
ทุกระดับชั้น  เชิญปราชญทองถ่ินมาใหความรูแกนักเรียน รวมทั้งโรงเรียนควรจัดสถานท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของ
นักเรียนและยังขาดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการใชแหลงเรียนนอกชั้นเรียนท่ีเปนรูปธรรม ยังขาดการจัด
กระบวนการเรียนรูที่สงเสริมคานิยม 12 ประการ  และเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนโครงการพิเศษของโรงเรียน 
และการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานที่เปนรปูธรรม 
 จุดเดน 

- โรงเรียนดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

โดยมีสวนรวมของทุกภาคสวน สงเสริมใหผูเรียนใหมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมที่พึงประสงค สงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง สงเสริมใหผูเรียนใหมีทักษะการคิดอยาง
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เปนระบบ มีความรูและทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร ดังจะเห็นไดจากผลงานจากโครงงานคุณธรรม         

เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง จิตอาสารักและหวงใยผูสูงวัยในชุมชน และนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย         

เพื่อสงเสริมการคิด ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู  เชน โครงการสงเสริมทักษะการคดิและการสื่อสาร กิจกรรม

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ ทำใหสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยนักเรียนทั้งโรงเรียน       

มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป รอยละ 81.80 (เกณฑของสถานศึกษา) และผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติ 

เปนไปตามเกณฑ 42.62% มีการสงเสรมิใหผูเรียนมีผลงานระดับประเทศ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  เชน 

โครงงานคุณธรรม กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการลูกเสือ-เนตรนารี การสาธิตผลิตภัณฑและจำหนาย

ผลิตภัณฑผลงานนักเรียนที่มีคุณภาพ  การแขงขันละครประวัติศาสตร 

- โรงเรียนมีกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนบรรลุตามอัตลักษณของโรงเรียน คือ    

วินัยดี มารยาทงาม ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศน ปณิธาน พันธกิจ ปรัชญา เอกลักษณของโรงเรียน 

- โรงเรียนไดดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป โดยดำเนินโครงการพัฒนา

คุณภาพการบริหารการจัดการ โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอม โครงการชุมชนสัมพันธสรางสรรคความเขาใจ และโครงการสงเสริมการพัฒนาการใชแหลง

เรี ยน รู ทั้ งภ าย ในและภายนอกสถานศึ กษ า โดยดำเนิ นการอย า งเป น ระบ บครบวงจร (PDCA)                   

เพื่อจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

- โรงเรียนมีการพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนไปตามมาตรฐาน และสอดคลองกับความเปนสากล        

เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน ทั้งแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา และแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา 

สำหรับผูเรียนและบุคลากร 

- โรงเรียนไดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับสถานศึกษา โครงการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการอยางเปนระบบ (PDCA) ชวยใหมาตรฐานการศึกษาสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความตองการของทองถิ่น 

- โรงเรียนไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำป โดยไดจัดทำเปน

โครงการและกิจกรรมพิเศษใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา และมีการสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/

โครงการ 

- มีการนิเทศภายใน กำกับติดตาม ปรับปรุงการจัดการเรียนเสมอ และไดรับการรับรองมาตรฐาน

การศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 

จุดที่ควรพัฒนา 
- โรงเรียนควรเพ่ิมกิจกรรม/โครงการสนับสนุนผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป และกีฬา รวมทั้งควรมีกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนาผูเรียนที่อยูในระดับปรับปรุงและพอใช ใหอยูใน

ระดับดีขึ้นไป 

- จัดหาหนังสือใหเพียงพอกับความตองการของผูเรียน และขยายจุดรับสัญญาณ และความเร็วของ

อินเตอรเนต็สารสนเทศใหครอบคลุมบริเวณโรงเรียน 

- มีการจัดกิจกรรมประเภทโครงงานใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือฝกทักษะการคิดของนักเรยีน

ที่มีระบบอยางมีประสิทธิภาพ  และควรจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย เพ่ือสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์



17 
 

ทางการเรียนและครอบคลุมทุกกลุมสาระ พรอมทั้งจัดทำรายการผลโครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียน          

ไดดำเนนิการ 

- โรงเรียนนำนักเรียนพัฒนาตนเอง และเขารวมแขงขันทักษะในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ    

ใหมากยิ่งขึ้น 

 - การเชิญวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิพากษผลงานการวิจัยของครูพรอมขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนา

คณุภาพการจัดการเรียนการสอนสูความเปนเลิศและยั่งยืนตลอดไป 

  - เพื่อคุณภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนที่พัฒนาสูความเปนเลิศ ควรนำระบบการบริหารงาน  

เชิงระบบมาบูรณาการในกลุมบริหารงานและกลุมสาระการเรยีนรู (TQA) 

  - ใหโรงเรียนเพ่ิมมาตรการในการปรับปรุงพัฒนา และสงเสริมใหผูเรียนมีการใชแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน ตลอดจนการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในชุมชน และปราชญชุมชนดานตาง ๆ อยางชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน 
  - อัตลักษณ “วินัยดี มารยาทงาม” เปนคุณลักษณะที่ เกิดขึ้นในตัวผู เรียน ซึ่งเปนคุณลักษณะ           
ที่สอดคลองกับคานิยมของคนไทย 12 ประการ ควรจัดใหมีกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมใหชัดเจน การกำกับ 
ติดตามการดำเนินงานใหเปนระบบ PDCA  มีการสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู ปลูกฝงการมีวินัย 
มารยาท (วินัยดี มารยาทงาม) 
 
8. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 

 

- รางวัลโรงเรยีนตนแบบจดัการปญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
บุหรี่ และอุบติัเหตุ ระดับอำเภอ ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 
ตำบลตนแบบ  
- รางวัลโรงเรียนดีเดนอันดับ 2 จังหวัดเชียงใหม ในการ
ปองกัน แกไขปญหาเครื่องดืม่แอลกอฮอล บุหรี่ และอุบัตเิหตุ   

- จังหวัดเชียงใหม 

 
 

- จังหวัดเชียงใหม 

 

ผูบริหาร - นายนิกร แกวคำดี รางวัลท่ีปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลมิ
พระเกียรติ ตามรอยประโยชนสุขแหงมหาชน ระดับประเทศ  
 
 
 
- นายวสันต พิทาคำ รางวัลที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติ ตามรอยประโยชนสุขแหงมหาชน ระดับประเทศ  
 
 
- นายวสันต พิทาคำ รางวัลตนแบบคนดีศรีเชียงใหม  
ประจำป 2559 
- นายวสันต พิทาคำ รางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ดีเดน ปการศึกษา 2559 

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ข้ันพ้ืนฐาน กลุมกัลยาณมติรเพ่ือเครือขาย 
วิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ข้ันพื้นฐาน กลุมกัลยาณมติรเพื่อเครือขาย 
วิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดเชียงใหม 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา 
เขต 34 

ครู - รางวัล ตนแบบคนดีศรีแผนดิน ประจำป 2559 ไดแก  
   1. นายเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย  
- รางวัลตนแบบคนดศีรีเชียงใหม ประจำป 2559 ไดแก 

1. นายจำลอง ปนตา 
2. นายอิศราวิทย  จริยา 

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดเชียงใหม 
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดเชียงใหม 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

3. นางสายพิณ  สวนใจ 
4. นางรุงรัตน  เถินบุรินทร 
5. นางสาวกรวรรณ โกฏิมูล 
6. นางสาวดาวเรือง  แสงคำ 

- รางวัลท่ีปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามรอย
ประโยชนสขุแหงมหาชน ระดับประเทศ  

1. นางสาวกรวรรณ โกฎิมูล 
2. นางสาวศรีฟา วงศานนท 
3. นายเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย 

- รางวัลระดบัเหรยีญทอง ชนะเลศิ กิจกรรมการแขงขัน 
LEGO Education Contest ระดบัมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) 
เนื่องในงาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือ
ตอนบน ระหวางวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2559  
ครูผูฝกสอน 1. นายสิทธิพร สินธุป  
               2. นายนฤพงษ ฟองแกว  

- รางวัล “คุรุสดุดี ดานครผููสอนดเีดน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา” 
   1. นายอัษฎาวุธ  แสนจันทร 
   2. นางพฤกษชาติ  ฤทธ์ิเรืองโรจน 
   3. นายนิธิพงค  อาจใจ 
   4. นางสาวอาบทิพย  สุรักษ 
   5. นายอดิศักดิ์  ทันแกว 
   6. นายณัฐธชนพงศ  สุนันตะ 
- รางวัล “คุรุสดดีุ สมาคมครูอำเภอแมแจม ปการศึกษา 
2559” 
   1. นายอัษฎาวุธ  แสนจันทร 
   2. นายอนุชา  เลิศศรี 
   3. นางภัทรภร  อุดอาย 
   4. นางสาวอรทัย ทะบุญ 
   5. นายบุญชัย สมบรณูพูลเพ่ิม 
   6. นายณัฐธชนพงค สุนันตะ 
   7. นางสาวศศิวิมล อินตะเนตร 
 - รางวัล “ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรยีนดเีดน” 

ประจำปการศึกษา 2559 

1. นางรุงรัตน  เถินบุรินทร 

2. นายชัยบดี  ไชยพรหม    

3. นางสุนิสา  ไอยรัตน 

4. นายณัฐฑะนันฒ  ชคูดี 

5. นางสาวณิชากร  อินตะคำ 

6. นายบุญสอน  ประถมวงค 

7. นางสาวสุภาณี  ชัยพิบูลวงษ 

 
 
 
 
- สำนักงานคณะกรรมการการศกึษา       
ข้ันพื้นฐาน กลุมกัลยาณมติรเพื่อเครือขาย 
วิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 

- สสวท. กับ ศูนยสะเต็มศึกษา ภาคเหนือ
ตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 
 

 

 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
 
 
 
 

 
 
สมาคมครูอำเภอแมแจม 
 
 
 
 
 
 

 
 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

8. นายกิตติชัย  แกวประเสริฐ  

9. นางสาวสุวิมล  สุขสบาย 

10. นายชานนัท  อนุบัน 

11. นางสายพิณ  สวนใจ 

12. นายอนุชา  เลิศศร ี

13. นางสาวชนิศา  พุทธเหมาะ 

14. นางจิตตกาญจน  สมยศ 

15. นายนฤพงษ  ฟองแกว 

16. นางสาววราภรณ  เปามณ ี

17. นายเฉลมิเกียรติ์  เมืองงาว 

18. นายเวทพิสิฐ วิสิทธ์ิพจมาลย 

19. นางสาววัชราภรณ  หมื่นแสน    

  - รางวัล “ครูดีไมมีอบายมุข” 

    1. นางรุงรัตน  เถินบุรินทร 
- รางวัล “คุรุคณุธรรม เข็มทอง” 
    2. นางรุงรตัน  เถินบุรินทร 
- รางวัล “ครูผูสอนการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งท่ี 66 ประจำปการศึกษา 
2559” 

1. นางสาวอาบทิพย  สุรักษ 
2. นางสาวธนิสสรา  ไมตรี 
3. นางสาวอารีลักษณ  บุญเกิด 
4. นางนุชนาฎ  นาแกว 
5. นางสาวชนิศา  พุทธเหมาะ 
6. นางภัทรภร  อุดอาย 
7. นายชัยบดี  ไชยพรหม 
8. นายอดิศกัดิ์  ทันแกว 
9. นางฉวีวรรณ  ศรีใจนอย 
10.นายเกียรติบดินทร  ดูใจ 
11.นายศภุิเดช  เมืองวงค 
12.นางพฤกษาชาติ  ฤทธิ์เรืองโรจน 
13.นายอนุชา  เลิศศร ี
14.นางแสงอรุณ  ประสพสุข 
15.นางสาวศิริลักษณ  รบชนะ 
16.นายสิทธิพร  สินธุป 
17.นางสาวปวีณา  อุทัยทัศน 
18.นางกันทรากร  จันโลหิต 
19.นายเวทพิสิฐ  วิสิทธ์ิพจมาลย 
20.นางอรัญญา  ทาแปน 
21.นายนฤพงษ  ฟองแกว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
 
 

 
 
- สำนักงานคณะกรรมการการศกึษา       
ข้ันพื้นฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

22.นางสายพิณ  สวนใจ 
23.นางเจนจิรา  วงศวัฒนานุกุล 
24.นายอัษฎาวุธ  แสนจันทร 
25.นางสาวกรวรรณ  โกฏมิูล 
26.นายสมพงษ  พรปยรตัน 
27.นางสาวสุวิมล  สุขสบาย 
28.นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาว 
29.นายนิธิพงค  อาจใจ 
30.นางสาวอรทยั  ทะบุญ 
31.นางสาวชนากานต  เลิศดำเนิน 
32.นายบุญชัย  สมบูรณพลูเพิ่ม 

33.นายทศพล  มุสิกะ 

34.นายประดิษฐ  เขื่อนแกว 

35.นายวรกานต  ปนตา 

36.นางสาวจิตตกานต  สมยศ 
37.นางสาวสุภาณี  ชัยพิบูลวงษ 
38.นางสาวปาลิดา  เคลือวัง 
39.นายรชต  วงศสธุางศรัตน 
40.นางสาวดาวเรือง  แสงคำ 
41.นายณัชนนท  แสนศร ี
43.นางสาวจินฑจุฑา  ไชยเจริญ 
44.นายชลกานต  พุทธสอน 
45.นางพรรณภา  ดวงทอง 
46.นางสาวณิชากร  อินตะคำ 
47.นางสาวจิตสุขพัฒน  สุขถา 
48.นางสาวจันทรจิรา  บุญเทียม 
49.นายนริุติ  สินธุวานนท 
50.นายอิศราวิทย  จริยา 
51.นายศลิปชัย  สุวรรณปราการ 
52.นายลิขิตศลิป  คำมาลา 
53.นายนวิัฒน  กันทะศิลป 
54.นายณัฐธชนพงศ  สุนันตะ 
55.นายกิตติชัย  แกวประเสริฐ 
56.นางรุงรัตน  เถินบุรินทร 

- รางวัล “ครูผูสอนการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปการศึกษา 2559” 
      1.นางสาวอาบทิพย  สุรักษ 
      2.นางนุชนาฎ  นาแกว  
      3.นางสาวชนิศา  พุทธเหมาะ  
      4.นางสาวธนิสสรา  ไมตรี  
      5.นางฉวีวรรณ  ศรีใจนอย  
      6.นายอดิศักดิ์  ทันแกว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้น
พื้นฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

      7.นายสิทธิพร  สินธุป  
      8.นายนฤพงษ  ฟองแกว  
      9.นางสาวปวีณา  อุทัยทัศน  
      10.นางอรัญญา  ทาแปน 
      11.นางสายพิณ  สวนใจ 
      12.นายอนุชา  เลิศศร ี
      13.นายสมพงษ  พรปยรตัน 
      14.นางสาวกรวรรณ  โกฏิมลู 
      15.นางสาวสุวิมล  สุขสบาย 

      16.นายเฉลิมเกียรติ์  เมืองงาว 
      17.นายนิธิพงค  อาจใจ 
      18.นางสาวชนากานต  เลิศดำเนิน 
      19.นางสาวอรทัย  ทะบุญ 
      20.นายอัษฎาวุธ  แสนจันทร 
     21.นายทศพล  มุสิกะ 
     22.นางจิตตกาญจน  สมยศ 
     23.นายวรกานต  ปนตา 
     24.นายประดิษฐ  เขื่อนแกว 
     25.นางสาวปาลิดา  เคลือวัง 
     26.นางสาววัชราภรณ  หมื่นแสน 
     27.นายสามารถ  ใสญาต ิ
     28.นายณัชนนท  แสนศรี 
     29.นางสาวดาวเรือง  แสงคำ 
     30.นางพรรณภา  ดวงทอง 
     31.นายชลกานต  พุทธสอน 
     32.นายเวทพิสิฐ  วิสิทธ์ิพจมาลย 
     33.นางสาวณิชากร  อินตะคำ 
     34.นางสาวจิตสุขพัฒน  สุขถา 
     35.นายนิรุติ  สินธุวานนท 
     36.นางสาวจันทรจิรา  บุญเทียม 
     37.นางสาวจินฑจุฑา  ไชยเจรญิ 
     38.นายอิศราวิทย  จริยา 
     39.นายศิลปชัย  สุวรรณปราการ 
     40.นายลิขิตศิลป  คำมาลา 
     41.นายนิวัฒน  กันทะศิลป 
     42.นายกิตติชัย  แกวประเสรฐิ 
     43.นายณัฐธชนพงศ  สุนันตะ 
     44.นางรุงรัตน  เถินบุรินทร 

นกัเรียน 

 

- รางวัลเยาวชนผูรับผิดชอบโครงงานคณุธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ตามรอยประโยชนสุขแหงมหาชน ระดับประเทศ  

1. นายสราวุธ  วรรณคำ 
2. นางสาวจุฑามาศ  โยระภัตร 

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ข้ันพื้นฐาน กลุมกัลยาณมติรเพ่ือเครือขาย 

วิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

3. นางสาวจิณาวรรณ  ผันแกว 
4. นางสาวสุภาพร  แกนุ 
5. นางสาวกมลวรรณ  จันโลหิต 
6. นายศักดิ์สิทธ์ิ  ตะรังษี 
7. นางสาวนฤมล  ทาวนา 
8. นางสาวอรัญญา  คำกลาง 
9. เด็กหญิงปยนุช  รูด ี
10. นางสาววรัญญาธร  ธิโน 

- รางวัล “เยาวชนดีเดน” ประจำป 2559  
1. นายสราวุธ วรรณคำ 

2. นายศักดิ์สิทธิ์ ตะรังส ี

3. นายโชคดี  กลาณรงคขวัญ 

4. นางสาวกมลวรรณ จันโลหิต 

5. นางสาววณัฐชญาน คำมูล 

- รางวัล “ตนแบบคนดศีรีเชียงใหม” ประจำป 2559  
1. นายโชคดี  กลาณรงคขวัญ 

2. นายธนากร  ใจออน 

3. นายพีระวัฒน  กองจันทร 
4. นายศักดิ์สิทธิ์  ตะรังส ี

5. นางสาวรัชฏาพร  แสงแกว 

6. นางสาวกันตฤทัย  แดนไกวลัฉัตร 

7. นางสาวธันชนก  ชัยบุตร 

 
 

 
 
 
 
- จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 
 
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

9. ขอมูลดานบุคลากร 
ตารางแสดงตำแหนง วิทยฐานะและอนัดับครู (ขอมูล 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560) 

 

ตำแหนง 
 

วทิยฐานะ 
 

อันดับ 
จำนวน  

รอยละ ชาย หญิง รวม 
ผูอำนวยการ ชำนาญการพิเศษ คศ.3 1 - 1 1.30 

รองผูอำนวยการ ชำนาญการพิเศษ คศ.3 1 - 1 1.30 
คร ู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 3 5 8 10.39 
คร ู ชำนาญการ คศ.2 2 11 13 16.88 
คร ู - คศ.1 17 15 32 41.56 

ครูผูชวย -  7 5 12 15.58 
พนักงานราชการ -  2 - 2 2.60 

ครูอัตราจาง -  3 5 8 10.39 
รวมท้ังหมด 36 41 77 100 
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ตารางแสดงคุณวุฒิศึกษาของครูจำแนกตามฝาย และกลุมสาระการเรียนรู (ขอมูล 11 พฤษภาคม 
พ.ศ.2560) 

 
ฝาย/กลุมสาระการเรียนรู 

จำนวนคน  
 

รอยละ 
ชาย หญิง  

รวม ป.โท ป.ตรี ต่ำกวา 
ป.ตรี 

ป.โท ป.ตรี ต่ำกวา 
ป.ตรี 

ฝายบริหาร     2 - - - - - 2 2.60 
วิทยาศาสตร - 4 - 3 5 - 12 15.58 
คณิตศาสตร 3 3 - 2 1 - 9 11.69 
สังคมศึกษา 2 3 - 4 1 - 10 12.99 
ภาษาไทย 1 - - 4 2 - 7 9.09 

ภาษาตางประเทศ - 4 - - 9 - 13 16.88 
การงานอาชีพฯ 4 4 - 4 1 - 13 16.88 

ศิลปศึกษา 1 2 - 1 - - 4 5.19 
สุขศึกษาฯ 1 1 - 1 1 - 4 5.19 
แนะแนว - 1 - 1 - - 2 2.60 

บรรณรกัษ - - - - 1 - 1 1.30 
รวม 14 22 0 20 21 0 77 100 

10. ขอมูลการประมาณการรายรับรายจาย ปการศึกษา 2560 
ประมาณการจำนวนนักเรียนและรายรับสถานศึกษา ปการศึกษา 2560 

ประเภท ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวมทั้งสิ้น 

70% 30% 70% 30% 100% 

รายหัว     1,690,100  714,350   1,690,100  714,350 4,808,900 
หนังสือเรียน       975,030  319,805   

 
1,294,835 

อุปกรณ       203,880  86,170     203,880  86,170 580,100 

เครื่องแบบ       440,700  -     440,700  - 881,400 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       423,490  179,000     423,490  179,000 1,204,980 

รวมทั้งสิ้น    3,733,200  1,299,325   2,758,170  979,520 8,770,215 
หมายเหตุ คำนวณจากนักเรียนชั้นเคลื่อน 
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สรุปประมาณการใชเงิน 
โรงเรียนแมแจม ประจำปการศึกษา 2560 

ที่ จำนวนนักเรียน เงิน บกศ. ประกันอบัุติเหตุ 

1 1,190 2,380,000 119,000 

 

รายละเอยีดคาใชจายเงิน บกศ. 

ที่ รายการที่จัดเก็บ รายจาย/เดือน รวมรายจาย/ป 

1 คาจางครูผูมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ                78,870                   946,440  

2 คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา                67,837                   814,044  

3 คาจางครูตางชาติ                45,000                   540,000  

 รวม                  2,300,484  
 

สรุปประมาณการใชเงินงบประมาณ 
โรงเรียนแมแจม ประจำปการศึกษา 2560  

เงินอุดหนุนรายหัว ปการศึกษา 2560 คาดวาไดรับจัดสรร                               4,808,900  

หักคาใชจายจำเปน 

1. คาน้ำมันเชื้อเพลิง และซอมพาหนะ                           300,000  

2. คาสาธารณปูโภค                           650,000  

3. พัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิต                            300,000  

รวมงบ                          1,250,000  

ยอดเงินอุดหนนุรายหัวที่คาดวาจะไดรับ                             3,558,900  

ยอดท่ีเหลือ                  3,558,900  

กลุมงาน เปอรเซ็นจัดสรร ยอดเงิน 

วิชาการ 60                         2,135,340  

บริหารงบประมาณ 5                           177,945  

บริหารทั่วไป 20                           711,780  

บริหารบุคคล 5                           177,945  

งบกลาง 10                           355,890  

รวม 100                        3,558,900  
 

หมายเหตุ คำนวณจากนักเรียนชั้นเคลื่อน 
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ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ยอดเงินอุดหนุนรายหัวที่คาดวาจะไดรบั 4,650,200  
2 หักคาน้ำมันเชื้อเพลิง และซอมพาหนะ 300,000  
3 หักคาสาธารณูปโภค 650,000  
4 คาเชาซื้อคอม, คาทำที่นั่งพักสำหรับนักเรียน, คาซอมอุปกรณวิทย 500,000  

เหลืองบประมาณ 3,200,200  

ท่ี กลุมงาน เปอรเซ็นจัดสรร งบประมาณท่ีไดรับ 
1 วิชาการ 60 1,920,120  
2 บริหารงบประมาณ 5 160,010 
3 บริหารทั่วไป 20 640,040 
4 บริหารบุคคล 5 160,010 
5 งบสำรองจาย 10 320,020 

รวม 100 3,200,200 



26 
 

 

โครงสรางการบริหารโรงเรียนแมแจม ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ผูอำนวยการโรงเรียน 
นายนิกร   แกวคำดี 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ชมรมศิษยเกาโรงเรียนแมแจม 

ชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนแมแจม 

กลุมบริหารงบประมาณ 
นางเจนจิรา  วงศวัฒนานกุุล 

กลุมบริหารงานบุคคล 
นางอรัญญา  ทาแปน 

กลุมบริหารวิชาการ 
นายอิศราวิทย  จริยา 

กลุมบริหารทัว่ไป 
นายวสันต   พิทาคำ 

หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
นายสิทธิพร  สินธปุ 

หัวหนากลุมบริหารงานบคุคล 
นายอัษฎาวุธ  แสนจันทร 

หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ 
นางสายพิณ  สวนใจ 

หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 
นายจรัญ  ไอยรัตน 

กลุมงานพัฒนาวิชาการ กลุมงานทะเบยีนและวดัผล 
 

งานสำนักงาน 
กาญจนา 

งานสำนักงานและแผนงาน 
สิราภรณ 

งานสำนักงานและแผนงาน 
เกศิน ี

งานสำนักงานและแผนงาน 
สุพรรณ – ราน ี

งานแผนงานวิชาการ 
จันทิมา  

งานพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน 

ชัยบด ี– หน.กลุมสาระ 

งานทะเบียนและรับนักเรียน 
สามารถ 

งานวัดผลประเมินผลและ GPA 
นฤพงษ – อนุชา 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เวทพิสิฐ  

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาฯ 
อดิศักด์ิ  

งานสงเสริมและพัฒนา 
แหลงเรียนรู 

กรวรรณ  

งานแนะแนว 
ชม - กรกช 

 

งานหองสมุด 
ธนิสสรา - จิตสุขพัฒน 

งานโครงการพิเศษ 
ผอ.-อิศราวิทย-สิทธิพร 

งานศูนย ICT และสื่อนวัตกรรม 
นิรุติ 

 

งานฝกทักษะอาชีพและสหกรณ 
วรารัตน – พรรณภา 

- ชลกานต 
 

กลุมงานบุคคล กลุมงานกิจการนักเรียน 

งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
อัมภวัลย 

งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

สุวิมล – ศรีฟา 
 - หัวหนาระดับ ๖ ระดับ 

- ครูที่ปรึกษา 

งานปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
รุงรัตน – กรรณิการ 

งานวินัยและความประพฤติ
นักเรยีน 
บุญชัย  

งานสงเสริมประชาธิปไตย 
และสภานักเรียน 
นิธิพงค – สุภาณี 

งานพัฒนาบุคลากร 
มลิวรรณ 

งานขอมูล ทะเบียนประวัต ิ 
อัตรากำลัง ยาย บรรจุ แตงต้ัง 

ปาลิดา 

 
งานวินัยและการรักษาวินัย 

อรัญญา  

งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อรัญญา 

งานชุมชนสัมพันธ 
จิตตกาญจน 

 

กลุมงานนโยบายและแผน กลุมงานบริหารสินทรัพย 
 

ภาษาไทย – ชนิศา 
คณิตศาสตร - เฉลิมเกียรติ ์
วิทยาศาสตร - ศิริลกัษณ 
สังคมฯ – สุนิสา 
สุขศึกษาฯ – อรทัย 
ศิลปะ – ประดิษฐ 
การงานฯ – พรรณนภา 
ตางประเทศ – บุญสอน 

หน.ระดบั ม.๑ – ชานันท 
หน.ระดบั ม.๒ – ศุภิเดช 
หน.ระดบั ม.๓ – ณิชากร 
หน.ระดบั ม.๔ – ปวีณา 
หน.ระดบั ม.๕ – รชต 
หน.ระดบั ม.๖ – วชัราภรณ 

งานวางแผนงบประมาณ 
และติดตามประเมินผล 
กันทรากร – ศศิวิมล 

- ณัฐฑะนันฒ 

 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
ลิขิตศลิป 

งานประกันคุณภาพฯ 
นุชนาฎ 

 

งานการเงินและบัญช ี
สายพิณ – ดาวเรือง 

- ภัทรภร 

งานพัสดุและสินทรัพย 
ณชันนท – จันทรจิรา 

- พฤกษาชาติ – ชนากานต 
- จิณหจุฑา  

งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
และงานกองทุนโรงเรียน 

ฉวีวรรณ 
 

งานธุรการ 
เกศินี – สุพรรณ                 

 

งานสงเสริมสุขภาพ
อนามัย 

อารีลักษณ 

กลุมงานบริการ กลุมงานอาคารสถานท่ี 

งานโสตทัศนูปกรณ 
ศิลปชัย  

- ทศพล – วรกานต 

งานประชาสัมพันธ 
เกียรติบดินทร 

งานยานพาหนะ 
จรัญ-วิรตัน 
- สมพงษ 

งานโภชนาการ/สวม
สุขสันต 

พรรณภา 

งานจัดระบบควบคุม
ภายใน 
เกษศิร ิ

งานสาธารณูปโภคและ
อาคารสถานท่ี 

นิวัฒน- 

       งานสิ่งแวดลอม 
กิตติชยั-ธรีนนท 

 

งานหอพักนกัเรียน 
อาบทิพย-ณฐัธชนพงศ 

งานรกัษาความปลอดภยั 
อนุวัตร 

26 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการจำเป็น 
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สวนท่ี 2 
การศึกษาสภาพปญหาความตองการจำเปน 

 
    เปนสภาพปญหาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดวยเทคนิค SWOT เพ่ือนำไปสู
การกำหนดความตองการจำเปนในการแกปญหา และพัฒนาภารกิจหลักและภารกิจรองและงานตามนโยบาย
ที่เก่ียวของระดับตาง ๆ สรปุประเด็นสำคญัไดดังน้ี    
 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกปการศึกษา 2559   
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (STEP) ปรากฏวามี  “โอกาส” มากกวา “อุปสรรค”  

โดยสรปุ  ดังนี ้
โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

ดานสังคมและวัฒนธรรม : S 
- ชุมชนมหีลากหลายชาตพิันธุอาศัยอยูดวยกัน 

ทำใหไดเรียนรูและมีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย 

- ชุมชนมปีราชญชาวบานท่ีหลากหลายซึ่ง
กอใหเกิดแหลงเรียนรูทางภูมิปญญาทองถ่ิน 
เชน การทอผาของชนเผา, การทอผาตีนจก, 
สมุนไพรรักษาโรค, ดานอาหาร (ถั่วเนา, น้ำ
ปู, ขนมโตงโยง) เปนตน 

- ชุมชนมแีหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ
สถาปตยกรรมที่สำคัญ เชน จิตรกรรม
ภาพวาดฝาผนังเกาแกที่วัดปาแดด, โบสถ
กลางน้ำที่วัดพุทธเอน, ชุมชนบานพราวหนุม
และชุมชนบานนาเรือน มีบานไมโบราณท่ี
สมบูรณมากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย, 
หมูบานทอผาตีนจก (ฝาย ทัพไร) เปนตน 

- ชุมชนมแีหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน เชน ปาบง
เปยง, นาขั้นบันได บานกองกาน, ทะเล
หมอก ที่ดอยมอนหมาก เปนตน 

- ชุมชนมคีวามเขมแข็งทางวัฒนธรรม 
- ชุมชนมทีรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน

ที่หลากหลาย เชน ปาไม สัตวปา และน้ำ 
เปนตน 

- ผูปกครองมีคานิยมสงเสริมใหบุตรหลานได
เรียนตอในระดับสูงขึ้น และมีการสงเสริม
การเรียนรูสูระดับสากล 

ดานสังคมและวัฒนธรรม : S 
- ความแตกตางทางภาษาทำใหเกิดปญหาใน

การสื่อสารระหวางผูปกครองกับโรงเรียน 
- ปญหาการขาดการดูแลจากผูปกครอง เชน 

ผูปกครองหยาราง, ผูปกครองเสียชีวิต ตอง
อยูกับปู ยา ตา ยาย เปนตน  

- บางชุมชนมีความหางไกลจากหนวยงาน
ราชการ เชน โรงเรียน, โรงพยาบาล, ที่วา
การอำเภอ ทำใหไมสะดวกในการเดนิทาง 

- คานิยมที่ขัดตอวัฒนธรรมและศลีธรรมที่ดี
ของชุมชน เชน การดื่มสุราในกิจกรรมของ
ชุมชน การแตงกายที่ไมเหมาะสม รวมถึง
ประเพณีของบางเผาที่เหมือนเปนการ
สนับสนุนใหมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
เปนตน 

- มีสื่อลามกที่งายตอการเขาถึงไดงาย 
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โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
- ชุมชนมกีารสงเสริมและพัฒนาใหโรงเรียนมี

มาตรฐานเทียบเทากับโรงเรยีน
มาตรฐานสากล 

- ชุมชนและผูปกครองมีความเชื่อมั่นและให
การสนับสนุนโรงเรยีนในการจัดการศึกษา 

- หนวยงานสาธารณสุข เชน โรงพยาบาล ให
การสนับสนุนความรูและสรางความตระหนัก
ใหเยาวชน เรื่องของเพศสัมพันธใน
สถานศึกษา 

ดานเทคโนโลยี : T 
- ชุมชนสวนใหญมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง ทำให

สะดวกตอการดำเนินชีวิตประจำวัน และ
เทคโนโลยี 

- ระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตสามารถทำให
การเรียนรูไมไดถูกจำกัดไวแคเพียงหองเรียน
หรือในโรงเรียนเทานั้น สามารถใชเทคโนโลยี
ในการตดิตามขาวสารที่รวดเร็ว หรือสามารถ
ทำการคาขายผานระบบออนไลนได 

- มีตูกดเงินสดอัตโนมตัิ (ATM) ทำใหการทำ
ธุรกรรมทางการเงินสะดวก รวดเรว็ 

- นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการทำ
เกษตรกรรม ชวยเพ่ิมผลผลิต เชน 
เครื่องจักรคัดแยกผลผลิต, รถไถนา หรือรถที่
ใชเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร ชวยลด
เวลาและคาใชจายในการเก็บเกี่ยวได 

- ชุมชนสวนใหญมีสัญญาณโทรศัพท
ครอบคลุม ทำใหสะดวกตอ                 
การติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับ
ผูปกครอง 

- สินคาอิเล็กทรอนิกสมีจำหนายในราคาที่
ยอมเยา ทำใหงายตอการเขาถึงขอมูล
ขาวสารในระบบออนไลน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุน
ในเรื่องของเทคโนโลยี เชน แหลงสืบคน
ขอมูล, มีเขตพ้ืนที่ใหบริการสัญญาณ
อินเตอรเน็ต เปนตน 

 

ดานเทคโนโลยี : T 
- ระบบไฟฟาขัดของบอยมาก (ไฟฟาดับบอย) 

สงผลกระทบตอการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะอุปกรณคอมพิวเตอร และ
อุปกรณตาง ๆ ชำรุดเสยีหาย 

- บางพ้ืนที่ไมมีสัญญาณอินเตอรเน็ตหรือมี
สัญญาณอินเตอรเน็ต และสัญญาณโทรศัพท
ท่ีไมเสถียร เชน ชุมชนรอบนอกที่อยูหางไกล
ตัวอำเภอ 

- มีการเผยแพรขาวสารที่ขาดการพิจารณา
หรือกลั่นกรองเนื้อหาสาระ จนเกิดความ
เสียหายตอบุคคล หรือหนวยงานนั้น 

- ชุมชนที่มีสัญญาณอินเตอรเน็ต ทำใหเยาวชน
บางกลุมที่ขาดวินัยในการใชเทคโนโลยีหรือ
หมกมุนอยูกับการใชเทคโนโลยีในทางท่ีผิด 
เชน เลนเกมออนไลน หรือใชอินเตอรเน็ต
เกินความจำเปน ทำใหสัมพันธภาพภายใน 

          ครอบครัวลดนอยลง อาจเกิดการลอลวง    
          ตางๆ 

- ไมมีธนาคารกรุงไทย ซ่ึงขาราชการสวนใหญ
ตองใชบริการทำธุรกรรมทางการเงนิ ทำให
เสียเวลาในการเดินทางไปติดตอในตาง
อำเภอ 

- มีคาใชจายในการใชเทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ้น 
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โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
- คนในชุมชนสามารถใชเทคโนโลยีในการ

สื่อสาร เพื่อเผยแพรภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมในทองถ่ินไดอยางกวางขวาง มี
การนำเทคโนโลยีมาใชในธุรกิจทองเท่ียว 

ดานเศรษฐกิจ : E  
- มีพ้ืนที่เพาะปลูก หรือทำการเกษตรกรรม 

สภาพอากาศดี มีความอุดมสมบูรณ 
- มีผลิตภัณฑชุมชนท่ีสงออกไปขายนอกพ้ืนที่ 

ทำใหมีรายไดหมุนเวียนตลอด 
- มีการพ่ึงพาอาศัยกันระหวางคนในชุมชนกับ

ธรรมชาติ โดยการหาของปามาประกอบ
อาหารและจำหนายสรางรายไดใหกับ
ครอบครัว 

- มีการปรับปรุงสถานที่ท่ีสำคัญ ใหกลายเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษทางธรรมชาติ 

- นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน 

- มีการรวมกลุมจัดตั้งกองทุนตาง ๆ ในชุมชน 
- มีจุดรับซื้อสิ้นคาทางการเกษตรในชุมชน   

ทำใหประหยัดคาใชจายในการขนสง 
- มีสถาบันทางการเงนิท่ีใหสนับสนุนการ

ประกอบอาชีพ 
- มีการประชาสัมพันธการทองเที่ยวผานสื่อ

ตาง ๆ เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจการทองเที่ยว 
ในอำเภอแมแจม 

- หนวยงานภายนอกและชุมชนใหการ
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
เชน การจัดทำขบวนรถผาตีนจก และการ
จัดทำขบวนรถกระทง เปนตน 

- ผาซิ่นตีนจกไดรบัการข้ึนทะเบียนเปนสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร (GI) ทำใหสามารถเพ่ิมมูลคา
ของสินคาในทองถิ่น 

- ชุมชนมเีศรษฐกิจที่ดี มีเงินสนับสนุนโรงเรียน
มาก 

 

ดานเศรษฐกิจ : E  
- ฝนไมตกตามฤดูกาล ทำใหผลผลิตทาง

เกษตรไมมีความแนนอน 
- ระยะทางในการขนสงสินคาทางการเกษตร 

มีระยะทางที่ไกล ทำใหพอคาคนกลางท่ีเขา
มารับซื้อเอาเปรียบ 

- มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวทั้งหมูบาน หรอืเกือบ
ท้ังอำเภอ (ขาวโพด, หอมแดง, กะหล่ำปลี) 
ผลผลิตลนตลาด ทำใหราคาตกต่ำ 

- ขาดความรูและความตระหนักในการทำบัญชี
รายรับ – รายจายประจำครัวเรือน เกิดการ
ใชจายเกินความจำเปน สรางภาระหนี้สนิ
ใหกับครอบครวั 

- ชุมชนบางแหงไมสามารถพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวที่ยั่งยืนได 

- พ้ืนที่สวนใหญเปนภูเขา มีพ้ืนที่สำหรับ
การเกษตรนอย เกษตรกรสวนใหญจึงบุกรุก
พ้ืนที่ปา เพื่อขยายพ้ืนที่การเกษตร 

- ผลผลิตทางการเกษตรมรีาคาตกต่ำ สงผลตอ
รายไดของผูปกครอง ทำใหไมสามารถ
สนับสนุนกิจกรรมหรือคาบำรุงการศึกษาของ
โรงเรียนไดอยางเต็มที่ 

- ราคาสินคาอุปโภคบริโภคในอำเภอแมแจม  
มีราคาที่คอนขางสูงกวาในอำเภออ่ืน 
เนื่องจากระยะทางที่ไกล ทำใหเสียคาขนสง 

- การใชสารเคมีทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น  
ทำใหตนทุนสูง ตลอดจนสงผลกระทบตอ
สุขภาพ 
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โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
- ชุมชนเห็นคุณคาทางการศึกษา จัดแบง

รายไดมาสนับสนุนโรงเรียนตามอัตภาพของ
ชุมชน 

ดานการเมืองและกฎหมาย : P  
- การมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ         
พ.ศ.2542 ทำใหการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดีขึ้น มีนโยบายเรียนฟรี 15 ป
อยางมีคุณภาพ, ทุนอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน, 
กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา เปนตน 

- กฎหมายใหความคุมครองกับทุกคนอยางเทา
เทียม เสมอภาค และปลอดภัย 

- กฎหมายใหความสำคัญเร่ืองการทุจริต และ
ผูกระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายตาม
กฎหมายเด็กและเยาวชน 

- เปดโอกาสใหทองถิ่นบริหารจัดการตัวเอง 
เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

- การรองเรียนในกระบวนการยุติธรรมเปนไป
อยางเสรี 

- ชุมชนไดรับความชวยเหลือจากหนวยงาน
ภายนอก ในการพิทักษคุมครองสิทธิ 

- องคกรเอกชน เชน สมาคมผูปกครอง, 
สมาคมศิษยเกา มีสวนรวมในการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดการศกึษา 

- ขอบัญญัติขององคกรปกครองทองถิ่น 
กำหนดใหมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

- องคกรปกครองทองถิ่น ใกลชิดกับโรงเรียน 
เปนผูปกครองหรือศิษยเกา ทำใหมีการ
สนับสนุนกับทางโรงเรียนมากขึ้น 

ดานการเมืองและกฎหมาย : P  
- ผูปกครองขาดความรูพื้นฐานทางดาน

การเมืองทำใหกระบวนการทาง
ประชาธิปไตยไมสมบูรณ ไมเต็มศักยภาพ 

- ผูปกครองขาดความเขาใจในเรื่อง พ.ร.บ. 
โดยเฉพาะ พ.ร.บ. ของเด็กและเยาวชน 

- เยาวชนยังขาดความตระหนักและขาดความ
ใสใจตอการปฏิบัติ ในเรื่องของกฎจราจร 

- รานคาตาง ๆ ขาดความรับผิดชอบตอสังคม 
เชน มีการจำหนายบุหรี่และสุราใหเด็กต่ำ
กวา 18 ป ตามที่กฎหมายกำหนดไว 

- องคกรท่ีเก่ียวของกับกฎหมายของรัฐไมได
เขาไปใหความรูเรื่องกฎหมายขั้นพ้ืนฐานท่ี
จำเปนตอการดำเนินชีวิตประจำวันใหกับคน
ในชุมชนท่ีหางไกล 

- คนไมปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
- ผูปกครองบางพ้ืนที่ไมเห็นความสำคัญของ

การศึกษาเทาที่ควร เชน ใหบุตรหลาน
ลาออกจากสถานศึกษากลางคัน เพียงเพราะ
ตองการใหบุตรหลานมาชวยทำงาน เปนตน 

- มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษาอยู
บอยครั้ง กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงผูนำใน
กระทรวงศึกษาธิการ 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถให
การสนับสนุนกับทางโรงเรียนไดทุกอยาง 
เนื่องจากจัดกับ พ.ร.บ. หรือขอบัญญัติบาง
ประการ 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในปการศกึษา 2559 
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (2S 4M) ปรากฏวามี “จุดแข็ง” มากกวา “จุดออน”  

โดยสรปุดังนี้ 
จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 

ดานโครงสรางและนโยบาย : S1 
- โรงเรียนดำเนินงานตามโครงสรางและนโยบาย 

อยางเปนระบบ 
- โรงเรียนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาอยางตอเน่ือง 
- โรงเรียนมีนโยบายสงเสริมและสนับสนนุในดาน

วิชาการอยางเตม็ที่ และสม่ำเสมอ 
- โรงเรียนสนับสนุนการมีสวนรวมกิจกรรมกับชุมชน 

สนับสนุนใหนักเรียนสำนึกรักบานเกิด 
- โรงเรียนมีการจัดการกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของผูเรียนในทุกดานอยางสม่ำเสมอ 
- มีการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร 

ทำใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่ดี สงผลให
สุขภาพของนักเรยีนและบุคลากรดีขึ้น 

- โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- โรงเรียนมกีารจัดตั้งระบบสภานักเรียน          

เพื่อสงเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- โรงเรียนมีการจัดคาบเรียนคุณธรรมจริยธรรม 

และมีการนำไปสอดแทรกในทกุรายวิชา 
- โรงเรียนสงเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสรมิดานสหกรณและ

ธนาคารโรงเรียน 

ดานโครงสรางและนโยบาย : S1 
- กิจกรรมมีจำนวนมากเกินไป สงผลตอ

การเรียนการสอน 
- นักเรียนบางสวนไมปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของโรงเรียน ขาดการ
ควบคุมนักเรียนอยางเครงครัด 

- ชุมชนมสีวนรวมในการจัดทำนโยบาย
ของโรงเรียนนอย 

- โครงการหรือกิจกรรมพิเศษบางกิจกรรม
สงผลกระทบตอการจัดการเรียน      
การสอน 

- รูปแบบการจัดกิจกรรมไมสอดคลองกับ
ความตองการของนักเรียน 
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 

ดานผลผลิตและการบริการ : S2 
- โรงเรียนมีนโยบายจัดทุนการศึกษาใหกับนักเรียน 
- โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการแทบทุกดาน ที่เอื้อตอ

ความพรอมในการเรยีนของผูเรยีน เชน จุดบริการ
น้ำดื่ม บริการหองสมุด บริการอินเตอรเน็ต    
หองฟตเนส บริการยืมอุปกรณกีฬา เปนตน 

- โรงเรียนจัดหองเรียนพิเศษ (IEP) เพื่อฝกทักษะ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูทางภาษา 

- มีการตรวจสุขภาพของนักเรียนเปนประจำทุกป 
- รัฐใหการสนับสนุนอุปกรณการเรียน หนังสือเรยีน 

และเครื่องแบบนักเรียน 
- นักเรียนมีน้ำใจตอผูอ่ืน 
- นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

ดานผลผลิตและการบริการ : S2 
- ครูที่ปรึกษาบางหองยังดูแลนักเรียน   

ไมทั่วถึง 
- โรงอาหารคับแคบ โตะและอาหารใน 

โรงอาหารยังไมเพียงพอ 
- โรงรถยังไมมีหลังคากันฝน กันแดด 
- มีขอจำกัดในการใหบริการการศกึษา

คนควาดวยตนเอง เชน อินเตอรเน็ตชา 
บริการหองสมุดไมเพียงพอ เปนตน 

- นักเรียนขาดระเบียบวินัยในตนเอง   
ขาดความรับผิดชอบ เชน หนีเรียน    
สงงานชา ท้ิงขยะไมเปนที่ ไมรักษาความ
สะอาด เปนตน 

- นักเรียนบางสวนไมแสวงหาความรูใหมๆ
ดวยตนเอง 

- นักเรียนบางสวนขาดจิตสำนึกในการ
ดูแลทรัพยสินของโรงเรียน 

- นักเรียนบางสวนขาดมารยาททางสังคม 
เชน การไหว การพูดจาที่ไพเราะ      
การรูจักกาลเทศะ เปนตน 

ดานบุคลากร : M1 
- มีบุลากรเพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน 
- บุคลากรมีสัมพันธไมตรทีี่ดี ยิ้มแยมแจมใส      

แตงกายสุภาพเรียบรอย มีคุณธรรม จริยธรรม   
ใหคำปรึกษาที่ดี 

- ครมูีความรูความสามารถ มีทักษะกระบวนการ
สอนที่ดี ทำงานเต็มความสามารถ และมี         
วุฒิการศึกษาตรงตามวิชาเอกท่ีสอน 

- ครูมีความตรงตอเวลา และเอาใจใสนักเรียนอยาง
สม่ำเสมอ 

- มีครูตางชาติเขามาใหความรูในดานภาษาที่สาม 
- แมบานและภารโรงมีความขยันแข็งขันในการ

ทำงาน 
- บุคลากรไดรับการสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ

อยางสม่ำเสมอ เชน เขารับการอบรมตาง ๆ 
การศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไป 

ดานบุคลากร : M1 
- บุคลากรในโรงเรียนมีการยายบอย ทำให

การเรียนการสอนไมตอเนื่อง 
- บุคลากรมีภาระงานนอกเหนือจากการ

สอน เชน รับผิดชอบงานพิเศษและมีการ
อบรมบอยครั้ง ทำใหครจูัดกระบวนการ
เรียนการสอนไมเต็มที่ 

- มีครูตางชาติไมเพียงพอตอจำนวนชั้น
เรียน โดยเฉพาะ IEP ควรมีครหูองละ 1 
คน 

- กฎระเบียบบางอยางถูกละเลย ครูและ
นักเรียนไมใหความรวมมือ 

- ผลสัมฤทธิ์บางรายวิชาคอนขางต่ำกวา
เกณฑที่กำหนด 

- ครูบางทานมีปญหาดานสุขภาพ ทำให
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน        
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 

- บุคลากรมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เชน 
การอาน คิด วิเคราะหและเขียน คุณลกัษณะ   
อันพึงประสงค 8 ประการ เปนตน 

- บุคลากรมีเทคนิคการสอนที่ดีมีความหลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 

- บุคลากรมีการวางแผนในการทำงานอยางเปน
ระบบ 

- บุคลากรมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับชุมชน/ผูปกครอง
ของนักเรียน 

- บุคลากรเปนตัวอยางที่ดีตอนักเรียน 
- โรงเรียนมีสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง    

ตามระบอบประชาธิปไตย และชวยเหลือโรงเรียน
ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

- โรงเรียนมีระบบนิเทศติดตามการทำงานของ
บุคลากรอยางเปนระบบทำใหการทำงานของ
บุคลากรมีคณุภาพมากขึ้น 

- โรงเรียนมีระบบสวัสดิการ และดูแลใหขวัญ
กำลังใจกันยูอยางเปนระบบและเปนธรรม 

การสอนไมเต็มที่  

ดานประสิทธิภาพการเงิน : M2 
- โรงเรียนมีการวางแผนการใชเงิน และมีการ

ควบคุมอยางเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
- โรงเรียนมีการบริหารจัดการงบประมาณตาม

โครงการอยางมีประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน

ภายนอก เชน หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น  
เปนตน 

- บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
งบประมาณ 

- ไดรบัเงินอุดหนุนรายหัวและเงนิตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพจากรัฐบาล 

- ไดรบัเงินสนับสนนุจากผูปกครอง ในอัตราที่
เหมาะสมเม่ือเทียบกับสถานศึกษาอื่น 

- ไดรบัเงินสนับสนนุจากองคกรภาครัฐ และเอกชน
อยางตอเนื่อง 

ดานประสิทธิภาพการเงิน : M2 
- มีโครงการพิเศษนอกเหนือจากที่ตั้งไว

เขามามาก ทำใหไมเปนตามแผนที่วางไว 
- ขาดเจาหนาที่การเงินโดยตรง 
- ขัน้ตอนการเบิกจายมีความลาชา 

เนื่องมาจากระเบียบและขั้นตอนของ         
ทางราชการ 

- เงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในบาง
กิจกรรมมีความไมเหมาะสม เชน มีการ
ต้ังงบประมาณเกินความจำเปน 
งบประมาณบางอยางไมลงถึงตัวนักเรียน
เทาที่ควร 

- มีงบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา
โรงเรียน 

- บุคลากรในโรงเรียนไมเขาใจข้ันตอนการ
เบิกจายเงินของโรงเรยีนในการดำเนิน
กิจกรรม 
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 

ดานวัสดุอปุกรณ : M3 
- สื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลาย มีความ

ทันสมัย เพียงพอตอการใชงาน 
- อุปกรณกีฬาเพียงพอตอนักเรียน 
- การจัดสรรวัสดุ/อุปกรณการเรียนตรงกับความ

ตองการของผูเรียน 
- โรงเรียนมีสถานท่ีมีความพรอมใหบริการแกชุมชน 
- อาคารเรียนมีความปลอดภัย 
- มีการบริการจัดวัสดุ/อุปกรณใหตรงตามความ

ตองการของครูผูสอน 
- โรงเรียนมีแหลงเรยีนรูใหนักเรียนไดศึกษาคนควา

เพิ่มเติม 
- โรงเรียนมีสถานท่ีกวางขวางสามารถดำเนิน

กิจกรรมเรยีนไดอยางหลากหลาย 

ดานวัสดุอุปกรณ : M3 
- อาคาร หองเรียนไมเพียงพอตอการเรียน 
- ขาดอุปกรณหรือสื่อการเรียนการสอน 

ในบางวิชา 
- โตะ เกาอี้ โปรเจคเตอรและลำโพงบาง

หองเกิดการชำรุด เสียหาย              
ขาดการบำรุงรักษาอุปกรณท่ีถูกตอง 

- มีวัสดุ/อุปกรณบางชนดิลาหลัง มีอายุ
การใชงานนาน ไมพรอมใชงาน 

- อุปกรณบางชนิดมีราคาแพง และมีการ
ใชอยางจำกัด 

- โตะและเกาอี้ไมเพียงพอตอจำนวน
นักเรียน เนื่องจากชำรุดเปนจำนวนมาก 

ดานการบริหารจัดการ : M4 
- โรงเรียนมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และเปนระบบ 
- โรงเรียนมีการบริหารจัดการดานวิชาการตรงตาม

มาตรฐานของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- โรงเรียนมีการจัดโครงสรางเวลาเรียนที่เหมาะสม

ตรงตามมาตรฐานของการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
- มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ

ในดานตางๆ 
- มีการจัดอบรมใหความรูบุคลากรอยางตอเนื่อง 

สม่ำเสมอ 
- มีการจัดใหนักเรียนไดเรียนรูนอกสถานท่ี 
- มีการนิเทศติดตามอยางเปนระบบ 
- โรงเรียนไดรับความรวมมือในการบริหารจัดการทั้ง

จากบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกอยาง
สม่ำเสมอ เชน บุคลากรภายในคือครูผูรับผิดชอบ
งานในแตละฝาย บุคลากรภายนอกคือ 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เปนตน 

- โรงเรียนมีระบบงานสารบรรณท่ีเปนปจจุบัน 
- โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรูอยาง

หลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที่ 

- โรงเรียนมีเครือขายภาคีที่ใหการสนับสนุนโรงเรียน
อยางสม่ำเสมอทั้งภาครัฐและเอกชน 

ดานการบริหารจัดการ : M4 
- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมมากเกินไป  

ท้ังกิจกรรมในโรงเรียนและกิจกรรมของ
ชุมชน 

- ตารางเรียนไมเหมาะสม มีการจัดคาบ
เรยีนที่ไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอม      
มีคาบวางของนักเรียนติดกับเวลาพัก
เที่ยงหรือเลกิเรียน ทำใหเอื้อตอการหนี
เรยีน 

- มีการจัดการเรียนการสอนวิชาเพ่ิมเติม
ไมหลากหลาย 

- ขาดการติดตามนักเรียนในหองเรียน 
โดยเฉพาะนักเรียนหนีเรียน ไมมีการ
รายงานมาที่หองกิจการนักเรียน 

- โรงเรียนขาดตูยาม ปอมยาม เพ่ือคัด
กรองคนเขา – ออกโรงเรียน 

- ครูผูสอนในแตละระดับมีโอกาส
ปรึกษาหารือกันในดานการเรียนและ
พฤติกรรมของนักเรียนนอยมากทำให
ขาดการแกปญหาของนักเรียนเบื้องตน 
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 

- โรงเรียนเปดโอกาสในการเรียนรูใหแกผูเรียนทุก
คนอยางท่ัวถึงตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ป 
อยางมีคุณภาพ 

- มีโครงการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
 

ผลการวิเคราะหสถานภาพของโรงเรียนแมแจมปการศกึษา 2559   
โดยใชเทคนิค SWOT Analysis 
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สรุปผลการวิเคราะห/ประเมินศกัยภาพของโรงเรียนแมแจม 
 จากการดำเนินการของโรงเรียนแมแจม ในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย ตองอาศัยตาม

ปจจัยสภาพแวดลอมจากภายนอกและภายในโรงเรียน ผลจากการศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้ง
ภายนอกและภายในโรงเรียน (SWOT) สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอก พบวามีโอกาส
มากกวาอุปสรรค จึงอยูในสภาพ “เอื้อ” และสภาพแวดลอมภายในมีจุดแข็งมากกวาจุดออน จึงอยูในสภาพ 
“แข็ง”  
 ดังนั้น โรงเรียนแมแจม จึงอยูในสภาพ “เอื้อและแข็ง” ซึ่งถือวาเปนภาวะท่ีเหมาะสมในการ      
ที่จะกำหนดกลยุทธ และสงเสริมศกัยภาพในเชงิรกุไดเปนอยางดี 
จุดแข็ง  
 จากการวิเคราะหพบวา สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน อาทิ ชุมชนมีปราชญชาวบาน          
ที่หลากหลายซึ่งกอใหเกิดแหลงเรียนรูทางภูมิปญญาทองถิ่น เชน การทอผาของชนเผา, การทอผาตีนจก, 

สมุนไพรรักษาโรค,  ดานอาหาร (ถั่วเนา, น้ำปู, ขนมโตงโยง) เปนตน มีระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตสามารถ     
ทำใหการเรยีนรูไมไดถูกจำกัดไวแคเพียงหองเรียนหรือในโรงเรียนเทานั้น สามารถใชเทคโนโลยีในการติดตาม
ขาวสารที่รวดเร็ว หรือสามารถทำการคาขายผานระบบออนไลนได ในดานของปจจัยเศรษฐกิจที่ผาซิ่นตีนจก

ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ทำใหสามารถเพิ่มมูลคาของสินคาในทองถิ่น ตลอดจน    
มีองคการบริหารสวนทองถิ่น, สมาคมผูปกครอง, สมาคมศิษยเกา มีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ      
ในการจัดการศึกษา 

 สวนสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน พบวา โรงเรียนดำเนินงานตามโครงสรางและนโยบาย อยาง
เปนระบบ มีการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ทำใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่ดี สงผลให
สุขภาพของนักเรียนและบุคลากรดีขึ้น ในดานปจจัยการใหบริการทางโรงเรยีนมีการจัดสวัสดิการแทบทุกดาน 
ที่เอ้ือตอความพรอมในการเรียนของผูเรียน เชน จุดบริการน้ำดื่ม บริการหองสมุด บริการอินเตอรเน็ต      
หองฟตเนต บริการยืมอุปกรณกีฬา เปนตน ครูมีความรูความสามารถ มีทักษะกระบวนการสอนที่ดี ทำงาน
เต็มความสามารถ และมีวุฒิการศกึษาตรงตามวิชาเอกท่ีสอน มีอาคารเรียนมีความปลอดภัย เปนตน 

จุดออน 

 จากการวิเคราะหพบวา จุดออนของโรงเรียนแมแจม คือ กิจกรรมมีจำนวนมากเกินไป สงผลตอ
การเรียนการสอน นักเรียนบางสวนไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ขาดการควบคุมนักเรียน        
อยางเครงครัด นักเรียนขาดระเบียบวินัยในตนเอง ขาดความรับผิดชอบ เชน หนีเรียน สงงานชา ทิ้งขยะ     
ไมเปนที่ ไมรักษาความสะอาด เปนตน บุคลากรมีภาระงานนอกเหนือจากการสอน เชน รับผิดชอบงานพิเศษ
และมีการอบรมบอยครั้ง ทำใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนไมเต็มท่ี สงผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่ยังไมเปนที่นาพอใจ เนื่องจากปจจัย (input) ท่ีสำคัญ คือ นักเรียนท่ีทางโรงเรยีนไมสามารถคิดเลือกได  
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ทิศทางการกำหนดกลยุทธของโรงเรียนแมแจม  
โรงเรียนแมแจมมีทิศทางที่จะดำเนินโครงการตามกลยุทธสงเสริม พัฒนา เปนกลยุทธที่เอื้อและ

แข็ง โดยใชจุดแข็งประสานกับโอกาสที่เกิดขึ้นจากภายนอกมาสนับสนุนกลยุทธของโรงเรียนเพ่ือใหเกิด
ความกาวหนาในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

กรอบแนวแนวคิดในการพัฒนา 
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  กำหนดเรื่องสิทธิและเสรภีาพของปวงชน

ชาวไทยที่เก่ียวของกับการศกึษาไวดังนี้ 
หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

  มาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิงสองป ท่ีรัฐจะตองจัด
ใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายผูยากไร ผู พิการ หรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในภาวะ
ยากลำบากตองไดรับสิทธิตามวรรคหน่ึง และการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับ   
บุคคลอ่ืน 

หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
  มาตรา 80 รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณาสุข การศึกษาและ
วัฒนธรรม  ดังตอไปนี้ 
  1.  คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย  
สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและ
ชุมชน รวมทั้งตองสังเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูใน
สภาวะยากลำบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพึ่งพาตนเองได 
  2.  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพ อันนำไปสูสุข
ภาวะที่ย่ังยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการ
สาธารณสุข โดยผูมีหนาท่ีใหบริการดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมาย 
  3.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษา
ของชาติ  จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้ง
ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสำนึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  4.  สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน         
องคการทางศาสนา และเอกชนจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ใหทาเทยีมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั 
 5.  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงตาง ๆ และเผยแพรขอมูล       
ผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 
 6.  สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู  ปลูกจิตสำนึกและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น 
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 2.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกำหนดกรอบและแนวทางในการดำเนินการจัดการศึกษาทุกดานดังตอไปนี้ 
  1.  ดานสิทธิและหนาที่ทางการศึกษา  กำหนดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายและ
ใหความสำคญักับการศึกษาสำหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส 
  2.  ดานระบบการศึกษา กำหนดใหจัดการศกึษา 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยบูรณาการใหเปนการศึกษาตลอดชีวิต 
  3.  ดานแนวทางการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรูโดยใหความสำคัญกับหลักสูตรผูเรียน  
เนื้อหาสาระวิธีการเรียนการสอน แหลงเรียนรู และกระบวนการเรียนรูในชุมชน สื่อการเรียนการสอน 
  4.  ดานการบริหารและจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนนการกระจายอำนาจ การจัดโครงสรางของกระทรวงทั้งสวนกลาง เขต
พ้ืนที่การศกึษา และสถานศึกษา 
  5.  ดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
  6.  ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมใหมีระบบ และกระบวนกากรผลิตการพัฒนา
ครูและบุคลากรใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม จัดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูบริหารการศึกษา  กำหนดใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนเก้ือกูล 
เพื่อใหมีรายไดเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ รวมถึงการนำทรัพยากรบุคคล ผูมี
ประสบการณ ความรู ความชำนาญและภูมิปญญาทองถิ่น มาถายทอดเพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษา 
  7.  ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ใหมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ 
เพื่อใชในการจัดการศึกษา และจัดสรรใหผูเรียนอยางเสมอภาค มีระบบการบริหารทรัพยากรท่ีคลองตัวมี
ประสิทธิภาพ 
  8.  ดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สงเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใชในการจัด
การศึกษา  รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทั้งผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมีความรูทักษะมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
 
กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2560 -2563 
 โรงเรียนแมแจม ไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560-2563  เพื่อเปนแนวทาง
สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแมแจมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตามนโยบาย
การจัดการศึกษาของรฐับาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกำหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือแสดงถึงภาพอนาคตหรือ
เปาหมายการดำเนินงาน พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Goal) รวมทั้ งตัวชี้วัด (Key Performance  
Indicators : KPI) ที่ตองการและกำหนดกลยุทธ (Strategies) เพื่อใหเห็นแนวทางที่จะนำไปสูการบรรลุผล
ตามเปาประสงค ตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้   
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1. นโยบายการจัดการศกึษาของรัฐบาล 
1.1 นโยบายรัฐบาลหลักดานการศึกษา ไดแก 
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู 
4.2 ในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนท่ัวไป    

มีโอกาสรวมจัดการศกึษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง 
4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนคน 
4.7 ทำนุบำรุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนา      

มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางย่ังยืน 

4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปญญา
ทองถ่ิน รวมท้ังความหลากหลายของศลิปวัฒนธรรมไทย 

4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน และวัฒนธรรม
สากล 

4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสำนึกที่ดี 
1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของดานการศึกษา ไดแก 
นโยบายที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรยิ 
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 

2.1 การเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็นแรงงาน      
ตางดาว ยาเสพติด 

2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรฐั 

3.1 ในระยะเฉพาะหนาจะเรงสรางโอกาสอาชีพและการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่ เขาสู
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาสและแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน 

3.2 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 
3.6 จัดระเบียบสังคม 

นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข 
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
6.6 ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย 
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6.8 แกปญหาน้ำทวมในฤดฝูนท้ังที่ทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพ้ืนที่และปญหาขาด
แคลนน้ำในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล 

6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาษี            
ที่เหมาะสมระหวางน้ำมันตางชนิดและผูใชตางประเภท 

6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง 
สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนได
อยางจริงจัง 

นโยบายที่ 7 การสงเสรมิบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
7.4 เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและ

ภูมิภาคอาเซียน 
7.5 ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชนสูแหลง

แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคาทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม 

8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม 
8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย 

นโยบายท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ        
การใชประโยชนอยางยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหนาเรงปกปองและฟนฟูพ้ืนที่อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาโดย        
ใหความสำคญัในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย 
นโยบายท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการ

รักษาศักดิ์ศรขีองความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการ 
 

2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 6 ดาน ไดแก 
1.1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สราง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 
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4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ 
ความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
1.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และสงเสริม

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา

ประเทศสงเสรมิใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 
3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 
4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครวัไทย 

1.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

1.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2) วางระบบบริหารจัดการน้ำใหมปีระสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 
1.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม 
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 
     3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
        วิสัยทัศน 
    “สูความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
        กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
    ใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง  มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 

1. กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ        
ที่ประเทศกำลังประสบอยูทำใหการกำหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเน่ืองจาก
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 

2. การกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ
กำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) ไดจัดทำขึ้น ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจาย
รายไดอยางเปนธรรม  เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและ
บริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลง
อุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     เปาหมาย 
      1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
      2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ 
      3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
      4. การสรางการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
      5. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
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วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสูสังคมที่มีความสุขอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดกำหนดเปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ซึ่งจะเปนแผนที่มีความสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสูสังคมท่ีมี
ความสุขอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่เปนกรอบการพัฒนาประเทศ       
ในระยะยาว 

รัฐบาลมีนโยบายในการสรางความมั่นคงและเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังเรง
สรางสังคมท่ีมีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคตาง ๆ ที่มีตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในดานตาง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย     เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การสรางความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ          เปนสิ่งสำคัญที่ประเทศจะตองมีทิศทางและเปาหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน 
โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมมือกันอยางเขมแข็ง เพ่ือผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่อง และสอดรับ
กับการปฏิรปูประเทศที่มุงสูความ  “มั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต 

 
       4. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  
          วิสัยทัศน 

“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคณุภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลอง
กับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
         พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเขาถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู   
ตลอดชีวิต สรางความเสมอภาคดานการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคลองและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยใหเปนผูมีความรูคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
  3. สรางความมั่นคงแกประเทศชาติโดยสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและสังคม
คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
  4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย เพื่อการกาวขามกับดักประเทศ
รายไดปานกลาง สูการเปนประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมดวยการเพิ่มผลิตภาพของ
กำลังแรงงาน (productivity) ใหมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เปนพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใตยุคเศรษฐกิจและสังคม 
4.0 
        วัตถุประสงค  

1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ 
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3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคีและรวมมือ
ผนกึกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพื่อนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ
ลดลง 
       เปาหมายของการจัดการศกึษา 

1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยางทั่วถึง (Access)  
2. ผูเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับบรกิารทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม(Equity) 
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ 

(Quality) 
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผูเรียนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

และการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคาและบรรลุเปาหมาย (Efficiency) 
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบท                

ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 
      5. แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
         วิสัยทัศน 
 “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ” 
        พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 
2. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

       เปาหมายหลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและ     

การพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. กำลังคนไดรบัการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
3. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
4. คนไทยไดรับโอกาสในเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมจากทุกภาค

สวน 
         ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผล 
2. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 
4. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือการศกึษา 
6. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    วิสัยทัศน 

  การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณ ภาพและมาตรฐานระดับสากล  

บนพื้นฐานของความเปนไทย 
    พันธกิจ 

  1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมี

คุณภาพ  

2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 16 ตามหลักสูตร 

และ 

คานิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ท่ีเนนการมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบ ตอ

คุณภาพ  

การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 

        เปาประสงค 

เพื่อใหการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบน    

พ้ืนฐานของความเปนไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดเปาประสงค ดังนี้ 

1. นักเรียนระดับระดับกอนประถมศกึษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการ

เหมาะสมตามวัย  และมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอ

ภาค 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงาน      

ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพ และเปนกลไกขับเคลื่อนการศกึษาขั้นพ้ืนฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้ นฐาน เนนการทำงานแบบบูรณาการ การบริหาร           
แบบมีสวนรวมจากท ุกภาคสวน ในการจัดการศึกษาและ กระจายอำนาจและ ความรับผิดชอบ            
สูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

6. พ้ืน ที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา

ท่ี 

เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  

โดยมียุทธศาสตรในการดำเนินงาน 4 ยุทธศาสตร ไดแก  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคณุภาพผูเรยีนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มโอกาสใหผูเรียนเขาถงึบรกิารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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 7. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2558-2561) 
 

วสิัยทัศน 
  นครแหงชี วิตและความมั่ งคั่งบนฐานของความสงางามทางวัฒนธรรม และศูนยกลางการทองเที่ยว             
การคา การลงทุนระดับสากล 
  พันธกิจ 
  1. สงเสรมิและพัฒนาใหเปนเมืองศนูยกลางการทองเที่ยวและบรกิารระดับสากล 

2. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศนูยกลางของการคา การลงทนุ และการคมนาคมขนสง 
ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  

3. สงเสรมิและพัฒนาใหเปนเมืองศนูยกลางเกษตรปลอดภัย  
4. สงเสรมิและพัฒนาใหเปนเมืองศนูยกลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
5. สงเสรมิและพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูบนพ้ืนฐานความสงางามทางวัฒนธรรมลานนา 
ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ 

และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การจัดการทรพัยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อเป

นฐานการพัฒนาอยางย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4: การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชน

ที่มี ประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม 
ยุทธศาสตรจังหวัดดานการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ 

  1. สรางความเปนเลิศดานการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  2. สงเสรมิวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่มีศักยภาพ 
  3. สงเสรมิคณุธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
  4. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะใหเหมาะสมตามชวงวัย และความหลากหลายของ
ประชากร 
 
 8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 4 
ป พ.ศ.2559 – พ.ศ.2562) 
 วิสัยทัศน  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เปนองคกรท่ีประสาน สงเสริม สนับสนุน   
การจัดการศึกษาและใหบริการทางการศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 1 ใน 10 ของประเทศ ภายในป 
2562 
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 พันธกิจ  
  1. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และบริการการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให
ประชากรวัยเรียน  ทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามมารฐาน 
  2. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลในการจัดการศึกษา 
  3. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการที่ เนนการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความ
รับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษาขององคกร บูรณาการการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการนำ
เทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 เปาประสงค   
  1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

2. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
และรับผิดชอบตอผลการดำเนินงาน 
  3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาไดอยาง        
มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน 
  กลยุทธ 
  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุงผลใหผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
  2. สรางโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ใหผูเรียนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาอยางท่ัวถึง เสมอภาค และมีคณุภาพตามมาตรฐาน 
 3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มุ งให เกิดการพัฒนาสมรรถนะ เพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 4. พัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการ โดยเนนระบบการบรหิารจัดการแบบมีสวน
รวม  เสริมสรางความรับผิดชอบตอผลการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบูรณาการการจัด
การศึกษา และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 



 

 

 

ส่วนที่ 3 

ทิศทางการจัดทำแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   

โรงเรียนแมแ่จ่ม พ.ศ. 2560-2563 
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สวนท่ี 3 
ทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

โรงเรียนแมแจม พ.ศ. 2560-2563 
 

โรงเรียนแมแจม ไดกำหนดทิศทางการดำเนินงาน โดยกำหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือแสดงถึง
ภาพอนาคตหรือเปาหมายการดำเนินงาน  พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Goal)  รวมท้ังตัวชี้วัด (Key  
Performance  Indicators : KPI) ที่ตองการและกำหนดกลยุทธ (Strategies) เพื่อใหเห็นแนวทางที่จะนำไป   
สูการบรรลุผลตามเปาประสงค ตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน (Vision) 
 ภายในป 2563 โรงเรียนแมแจมเปนสังคมแหงการเรียนรู มุงสูมาตรฐานสากลบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมทองถ่ิน ตามรอยศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 พันธกิจ (Mission) 
1. สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. สรางโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ          

จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและการบริหาร      
ใหทันสมัยและเหมาะสม 
 4.  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีสมรรถนะ เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม 
 5.  สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายและ
ใชแหลงเรียนรูอยางคุมคา 
 6.  สรางอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน สงเสริมผูเรียนที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ไดแสดงออกอยางสรางสรรค ภาคภูมิใจ รักษ หวงแหนภูมิปญญาของตนเอง  
 7. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานสากลตามรอยศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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เปาประสงค (Goal) เปาหมาย (Target) 
1. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร

โรงเรียนมาตรฐานสากล เปนบุคคลแหงการ
เรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มี
สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ ที่เหมาะสม
ตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง มี
ความคิดสรางสรรค และคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ มีวิจารณญาณในการแกปญหาอยางมี
เหตุผล 

1. รอยละ 76 ของผูเรียนมีระดับผลการเรียนผาน
เกณฑการประเมินทุกรายวิชา 

2. รอยละ 92 ของผูเรียนมีทักษะ สมรรถนะในระดับ 
ดีขึ้นไป 

3. รอยละ 92 ของผูเรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน 

4. รอยละ 92 ของผูเรียนเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ  
ดนตรี  นาฏศิลป  กีฬา นันทนาการตามความ
สนใจ 

5. รอยละ 92 ของผูเรียนสามารถระบุอาชีพสุจริตใน
ทองถิ่นได 

6. รอยละ 89 ของผูเรียนมีความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบ  คิดสรางสรรค  ตัดสนิใจ  
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุสมผล 

7. รอยละ 92 ของผูเรียนมีความสามารถในการอาน  
คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑขั้นต่ำ
ขึ้นไป 

8. รอยละ 92 ของผูเรียนสามารถใช Internet ใน
การสืบคนขอมูลได 

9. รอยละ 92 ของผูเรียนสามารถสืบคนขอมูล
ความรูจากหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน 

10. รอยละ 92 ของผูเรียนมีคุณภาพดานรักการ
ทำงานในระดับดขีึ้นไป  

11. รอยละ 92 ของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคในระดับดีขึ้นไป 

12. รอยละ 92 ของผูเรียนท่ีจบหลักสูตรตามเกณฑ 
สพฐ. 

2. ผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ กลุมชาติ
พันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพ้ืนที่
หางไกลทุรกันดาร ไดรบัการศึกษาอยางทั่วถึง 
เทาเทียม และมีคุณภาพ ชุมชน  ผูปกครอง ภาคี
เครือขาย มีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของสถานศึกษา 

13. รอยละ 96  ของผูเรียนสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืนได 

14. สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

15. รอยละ 92 ของผูเรยีนไดรับการพัฒนา สงเสริม
ศักยภาพตามความสามารถ ท้ังดานรางกายและ
จิตใจอันเปนกิจกรรมที่สรางสรรค ผลักดันให 
นักเรียนเปนผูกลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง รูจักใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน สรางคุณคาใหกับตัวเอง 

16. รอยละ 92 ของผูเรยีนยอมรับที่จะอยูรวมกันบน
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เปาประสงค (Goal) เปาหมาย (Target) 
ความแตกตางและหลากหลาย  

 
17. รอยละ 92 ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ

เรียนไดมีการพัฒนาการเรียนรู 
18. สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากภาคีเครือขายทุก

ภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนปองกัน
ชวยเหลือและคุมครองนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศกึษาเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหครูและ
นักเรียนใชในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี
การบริหารจัดการศึกษาอยางมีระบบตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

19. สถานศึกษามีการนำแสดงแผนภูมโิครงสรางของ
สถานศึกษาอยางเดนชัด  

20. สถานศึกษามีคูมือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ครบทุกกลุม/งาน 

21. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำป 

22. รอยละ 95 ครูมีความรูความสารมารถ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการ สามารถใช
สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล และการเผยแพรผลงานทั้งระบบ
ออนไลนและออฟไลน 

4. คร ูและบุคลากรทางการศกึษาไดรบัการพัฒนา
ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เปนผูสรางสรรค
นวัตกรรม สามารถจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานสากล 

23. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดรบัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่
สามารถตรวจสอบได 

24. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม
คุณภาพผูเรยีนโดยตรงอยางนอย ปละ 10  
รายการ 

25. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

26. รอยละ 95 ของครู มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรยีนเปนสำคัญ 

27. รอยละ 95 ของครูมีเครื่องมอืวัดและประเมนิผล
ตามสภาพจริง 

28. รอยละ 95 ของครูมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
คนละ 1 เรื่องตอคนตอภาคเรียนหรือปการศึกษา 

29. รอยละ 95 ครเูขารวมกิจกรรมท่ีจัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ และนำความรูที่
ไดมาพัฒนาและประยุกตใชในการพัฒนาการ
เรยีนการสอนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
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เปาประสงค (Goal) เปาหมาย (Target) 
5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนอยางหลากหลาย ใชแหลงเรียนรูพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางคุมคา เพื่อเสริมสรางสังคม
แหงการเรียนรู 

30. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือมุง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 

31. สถานศึกษามีขอมูล หลักฐาน การรวมกิจกรรม
ระหวางโรงเรยีนกับชุมชนอยางนอยภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

32. สถานศึกษามีการนำภูมิปญญาทองถ่ินมารวม
จัดการเรียนรูอยางนอย 1 ครั้งตอภาคเรียน 

33. สถานศึกษามีการใชแหลงเรียนรูอยางนอยภาค
เรยีนละ 1 ครั้งตอระดับการศึกษา 

34. รอยละ 92 ของผูเรียนสามารถสืบคนขอมูล
ความรูจากหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน 

 

6. สถานศึกษามีอัตลักษณและเอกลักษณที่โดดเดน 
ผูเรียนไดแสดงออกอยางสรางสรรค มีความ
ภาคภูมิใจ รักษ หวงแหนภูมิปญญาของตนเอง
ตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมผู 

35. ผูเรียนตระหนัก รูคณุคา รวมอนุรักษ สืบสาน 
งานศิลปะผาถิ่นเมืองแจม 

36. คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรใน
สถานศึกษารวมอนรุักษ งานศิลปะผาถิ่น 
เมืองแจม 

7. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได
มาตรฐานสากลตามรอยศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

 

37. รอยละ 92 ของผูเรียนมีคุณภาพในระดับดีข้ึนไป
ตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด 

38. รอยละ 65 ของผูเรียนสามารถสื่อสารสองภาษา
ไดในระดับดี 

39. รอยละ 92 ของผูเรียน และบุคลากรใน
สถานศึกษานอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใชในการดำเนินชีวิต 
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กลยุทธ (Strategies)  
 ขอที่ 1  : พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
 ขอที่ 2  : พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษามาตรฐาน OBECQA 
 ขอที่ 3  : สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู 
 ขอที่ 4  : สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน 
 ขอที ่5  : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานสากลตามรอยศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    

  ปณิธาน 
  จะสรางเยาวชนใหเปนคนดี รักสถาบัน สืบสานวัฒนธรรม  
   
  อัตลักษณโรงเรียน 
 วินัยดี มารยาทงาม 
   
  เอกลักษณโรงเรียน 
 แตงกายงามตามวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
แนบทายประกาศโรงเรียนแมแจม 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
เปาหมาย(รอยละ) 

2560 2561 2562 2563 
มาตรฐานดานคณุภาพผูเรียน     
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรยีภาพ     
 1.1 มีสขุนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ 80 84 88 92 
 1.2 มีน้ำหนักสวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 80 83 86 89 
 1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาพวะ

ท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 
80 84 88 92 

 1.4 เหน็คุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 80 84 88 92 
 1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 80 84 88 92 
 1.6 สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดนศลิปะ/ดนตรี/นาฏศิลป 

กีฬา/นนัทนาการตามจินตนาการ 
80 84 88 92 

มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค     
 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 80 84 88 92 
 2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 80 84 88 92 
 2.3* ตระหนักและรูคุณคา   อนุรักษวัฒนธรรมลานนา ยอมรับความ

คิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
80 83 86 89 

 2.4*
* 

ตระหนัก รูคุณคาภูมิปญญาทองถิ่น รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

80 84 88 92 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวนตนเอง รักเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

    

 3.1 มีนิสัยรักการอานและแสดงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  
แหลงเรยีนรู และสื่อตาง ๆ รอบตัว 

80 84 88 92 

 3.2 มีทกัษะในการอาน ฟงดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือคนควาหา
ความรูเพิ่มเติม 

80 83 86 89 

 3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู
ระหวางกัน 

80 83 86 89 

 3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนำเสนอผลงาน 80 84 88 92 
มาตรฐานท่ี 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค 
คิดตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

    

 4.1 สรุปความคดิจากเร่ืองที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

80 83 86 89 

 4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 

80 83 86 89 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
เปาหมาย(รอยละ) 

2560 2561 2562 2563 
 4.3 กำหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 80 83 86 89 
 4.4 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 80 84 88 92 
มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตร     
 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 70 72 74 76 
 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 80 83 86 89 
 5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 80 83 86 89 
 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 60 64 68 72 
มาตรฐานท่ี 6  ผูเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

    

 6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนเสร็จสิ้น 80 84 88 92 
 6.2 ทำงานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 
80 84 88 92 

 6.3 ทำงานรวมกับผูอื่นได 80 84 88 92 
 6.4 มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต และหาความรูเก่ียวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ 
80 84 88 92 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา     
มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

    

 7.1 ครูมีการกำหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนกร สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

80 85 90 95 

 7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรยีน 

80 85 90 95 

 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา 

80 85 90 95 

 7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและ 
ภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

80 85 90 95 

 7.5 ครูมีการวัดผลประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

80 85 90 95 

 7.6 ครูใหคำแนะนำ คำปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

80 85 90 95 

 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ 

80 85 90 95 

 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

80 85 90 95 

 7.9 ครจูัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลาและเต็ม 80 85 90 95 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
เปาหมาย(รอยละ) 

2560 2561 2562 2563 
ความสามารถ 

มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

    

 8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนำ และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนา
ผูเรียน 

80 83 86 89 

 8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ 
 

80 83 86 89 

 8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่
กำหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

80 83 86 89 

 8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ
กระจายอำนาจ 

80 83 86 89 

 8.5 นักเรยีน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

80 84 88 92 

 8.6 ผูบริหารใหคำแนะนำ คำปรึกษาทางงวิชาการและเอาใจใสการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

80 84 88 92 

มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    

 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามท่ีระเบียบกำหนด 80 84 88 92 
 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย 
80 84 88 92 

 9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 80 84 88 92 
มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

    

 10.1 
* 

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ินและสังคม
ลานนา 

80 83 86 89 

 10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

80 83 86 89 

 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเริมและตอบสนองความตองการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

80 83 86 89 

 10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรูไดดวยตนเอง 

80 83 86 89 

 10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยางสม่ำเสมอ 

80 84 88 92 

 10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลมุ 80 85 90 95 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
เปาหมาย(รอยละ) 

2560 2561 2562 2563 
ถึงผูเรียนทุกคน 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

    

 11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใหการไดดี 
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรยีนรูสำหรับผูเรียน 

80 83 86 89 

 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผูเรียน 

80 84 88 92 

 11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 

80 84 88 92 

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

    

 12.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 80 84 88 92 
 12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

80 84 88 92 

 12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

80 84 88 92 

 12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

80 84 88 92 

 12.5 นำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

80 84 88 92 

 12.6 จัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 80 84 88 92 
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู     
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปน
สังคมแหงการเรียนรู 

    

 13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรูทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู
ที่เก่ียวของ 

80 84 88 92 

 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 
 
 

80 84 88 92 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
เปาหมาย(รอยละ) 

2560 2561 2562 2563 
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา     
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 
ปรัชญา และจุดเนนท่ีกำหนดข้ึน 

    

 14.1 
* 
** 

จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย
วิสัยทัศน  ปณิธาน  พันธกิจ  ปรัชญา เอกลักษณ และจุดเนนของ
สถานศึกษา 

80 84 88 92 

 14.2 
* 
** 

ผลการดำเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน 
ปณิธาน  พันธกิจ  ปรชัญา เอกลักษณ  และจุดเนนของสถานศึกษา 

80 84 88 92 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม     
มาตรฐานท่ี 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    

 15.1 
* 

จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศกึษาสูความเปนสากล 

80 84 88 92 

 15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 80 84 88 92 



 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

โครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนกลยุทธ์/ 
งบประมาณ 
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สวนที่  4 
โครงการและกิจกรรมที่สนบัสนุนกลยุทธ/ งบประมาณ 

 

การกำหนดยุทธศาสตร (Strategy)  การพัฒนาสถานศึกษา  โรงเรียนแมแจม 
 

กลยุทธระดับองคกร 
(  โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

 
กลยุทธระดับโครงการ 

(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 1  
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหเปนบุคคล
แหงการเรียนรู 

1. เสริมสรางสุขภาพและ
สุนทรยีภาพ 

 
 

1.1.1 การแขงขันกีฬาและกรีฑาภายใน มฐ.1  
ตัวบงชี้ที ่1.1,1.2,1.4 - 1.6 

22,820 22,820 22,820 22,820 กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

1.1.2 การแขงขันกีฬาและกรีฑาภายนอก มฐ.1  
ตัวบงชี้ที่ 1.1,1.2,1.4 - 1.6 

40,740 40,740 40,740 40,740 กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

1.1.3 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย มฐ.1  ตัวบงชี้ท่ี 1.1 
มฐ.8  ตัวบงชี้ท่ี 8.1 , 8.3 

10,000 10,000 10,000 10,000 กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

1.1.4 กลาคิด กลาทำ กลาแสดงออก มฐ.1  ตัวบงชี้ที ่1.1 
มฐ.8  ตัวบงชี้ท่ี 8.1 ,8.3  
มฐ.13  ตัวบงช้ีที.่13.1 

2,200 2,200 2,200 2,200 กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

1.1.5 พัฒนาวงดนตรีลูกทุง มฐ.1  ตัวบงชี้ที ่1.1 - 1.6 15,000 15,000 15,000 15,000 กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ 
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กลยุทธระดับองคกร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

 
กลยุทธระดับโครงการ 

(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 1  
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหเปนบุคคล
แหงการเรียนรู 

2. สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมคานิยมที่พึง
ประสงค 

1.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี มฐ2     ตัวบงชี้ที ่2.1 – 2.4 
มฐ6     ตัวบงชี้ที ่6.1 – 6.4 

57,000 57,000 57,000 57,000 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

1.2.2 กิจกรรมนักศกึษาวชิาทหาร มฐ2     ตัวบงชี้ท่ี 2.1 – 2.4 9,430 9,430 9,430 9,430 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

 1.2.3 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และอนุรักษความเปนไทย 

มฐ.1     ตัวบงชี้ท่ี 1.3 
มฐ.2     ตัวบงชีท้ี ่2.3 

6,000 6,000 6,000 6,000 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

 1.2.4 กิจกรรมแนะแนว มฐ.1     ตัวบงชี้ท่ี 1.4 -1.6 
มฐ.2   ตัวบงช้ีที่ 2.1 ,2.3 ,2.4 

11,976 11,976 11,976 11,976 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

  1.2.5 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน มฐ.2     ตัวบงชี้ที ่2.1–2.3 1000 1000 1000 1000 งานสงเสริม
ประชาธิปไตยและ
สภานักเรียน 

  1.2.6 สามกรกฎ มฐ.2     ตัวบงชี้ที ่2.1– 2.3 - - - - งานชุมชนสัมพันธ 

  1.2.7 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกาษ YC มฐ.2     ตัวบงชี้ท่ี 2.1– 2.4 15000 15000 15000 15000 งานแนะแนว 

  1.2.8 ประเมินนักเรียนพระราชทาน มฐ.2     ตัวบงชี้ที ่2.1, 2.4 - - - - งานแนะแนว 
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กลยุทธระดับองคกร 
( โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

 
กลยุทธระดับโครงการ 

(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 1  
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหเปนบุคคล
แหงการเรียนรู 

3. สงเสริมพัฒนาการใช
เทคโนโลยเีพ่ือการ
เรียนรู 

1.3.1 พัฒนาสื่อนวัตกรรม มฐ.3     ตัวบงช้ีที ่3.1 ,3.4 
มฐ.7     ตัวบงชี้ท่ี 7.4 

10,000 10,000 10,000 10,000 กลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ 

1.3.2 ไอซีทเีพือ่การศึกษา มฐ.3     ตัวบงช้ีที ่3.4 
มฐ.8     ตัวบงช้ีที ่8.1 - 8.6 

50,000 50,000 50,000 50,000 งานศูนย ICT และ
ขอมูลสารสนเทศ 

4. สงเสริมทักษะการคิด
และการสื่อสาร 

1.4.1 กิจกรรมวันสุนทรภู มฐ.1      ตัวบงช้ีที ่1.4 -1.6 10,000 10,000 10,000 10,000 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

1.4.2 กิจกรรมวันภาษาไทย มฐ.1      ตัวบงช้ีที ่1.4 -1.6 5,000 5,000 5,000 5,000 กลุมสาระภาษาไทย 

1.4.3 กิจกรรมวันวทิยาศาสตร มฐ.1      ตัวบงชี้ท่ี 1.4 -1.6 
มฐ.3      ตัวบงช้ีที ่3.2. – 3.4 
มฐ.4      ตัวบงช้ีที ่4.1. – 4.4 
มฐ.6      ตัวบงช้ีที ่6.1. – 6.3 
มฐ.8      ตัวบงช้ีที่ 8.1 – 8.6 

6,000 6,000 6,000 6,000 กลุมสาร
วทิยาศาสตร 

1.4.1 
 

กิจกรรมชุมนุม มฐ4       ตัวบงช้ีที่ 4.1 – 4.4 
มฐ10     ตัวบงช้ีที่ 10.3 

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1.5.1 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
(ภาษาไทย) 

มฐ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 – 5.4 7,700 7,700 7,700 7,700 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 

1.5.2 คลินิกคณิตศาสตร มฐ 3  ตัวบงช้ีท่ี 3.3 
มฐ 5  ตัวบงช้ีท่ี 5.1 – 5.4 
มฐ 6  ตัวบงช้ีท่ี 6.1 – 6.4 
มฐ 7  ตั วบ ง ช้ีที่  7.2, 7.3, 7.5, 
7.6 

3,600 3,600 3,600 3,600 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
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กลยุทธระดับองคกร 
( โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

 
กลยุทธระดับโครงการ 

(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยุทธขอที่ 1  
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหเปนบุคคล
แหงการเรียนรู 

5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1.5.3 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(คลินิกวิทยาศาสตร) 

มฐ 3  ตัวบงช้ีที่ 3.3, 3.4 
มฐ 5  ตัวบงช้ีท่ี 5.1 – 5.4 
มฐ 7  ตัวบงช้ีที่ 7.3, 7.6 

15,400 15,400 15,400 15,400 กลุมสาระการเรียนรู
วทิยาศาสตร 

1.5.4 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(สังคมฯ) 

มฐ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 – 5.4 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมสาระการเรียนรู
สังคมฯ 

1.5.5 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
(สุขศึกษาฯ) 

มฐ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 – 5.4 - - - - กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

1.5.6 คลังขอสอบ และ The stars มฐ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 – 5.4 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

1.5.7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
(การงานอาชีพฯ) 

มฐ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 – 5.4 - - - - กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพฯ 

1.5.8 พัฒนาระบบงาน GPA มฐ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 – 5.4 14,400 14,400 14,400 14,400 กลุมงานวิชาการ 

1.5.9 พัฒนางานทะเบียนนักเรียนและ
งานวดัผลและประเมินผล 

มฐ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 – 5.4 50,600 50,600 50,600 50,600 กลุมงานวิชาการ 

1.5.10 พัฒนาระบบงานรับนักเรียน มฐ 8 ตัวบงชี้ที่ 8.1 – 8.6 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุมงานวิชาการ 

1.5.11 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

มฐ 1 ตัวบงชี้ที ่1.4 , 1.6 - - - - กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ 

1.5.12   การทดสอบระดับชาต ิ 
O-NET ม.3, ม.6 

มฐ 3  ตัวบงช้ีท่ี 3.3 
มฐ 5  ตัวบงช้ีท่ี 5.1 – 5.4 
มฐ 6  ตวับงช้ีที่ 6.1 – 6.4 
มฐ 7 ตัวบงชี้ท่ี 7.2, 7.3, 7.5,7.6 

7,220 7,220 7,220 7,220 งานวดัผลและ
ประเมินผล 
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กลยุทธระดับองคกร 
( โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

 
กลยุทธระดับโครงการ 

(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยุทธขอที่ 1  
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหเปนบุคคล
แหงการเรียนรู 

5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1.5.13   เขาคายปรับพื้นฐาน      
นักเรียน คณิตศาสตร ม.1 

มฐ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 – 5.4 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

1.5.14   เขาคายปรับพ้ืนฐาน 
นักเรียนภาษาไทย ม.1 

มฐ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 – 5.4 9,974 9,974 9,974 9,974 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 

6. สงเสริมทักษะการ
เรียนรูในชีวิตประจำวัน
และการประกอบอาชีพ 

1.6.1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) 

มฐ 2    ตัวบงช้ีท่ี 2.4  
มฐ 6    ตัวบงช้ีท่ี 6.1 – 6.3 
มฐ 10  ตัวบงชี้ที่ 10.1 – 10.4         

50,000 50,000 50,000 50,000 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

1.6.2 กิจกรรมสำนักงานและสงเสริม
การปฏิบัติงานสภานักเรียน 

มฐ 6    ตัวบงช้ีที่ 6.1, 6.3 
มฐ 12  ตัวบงชี้ที่ 12.3 

15,246 15,246 15,246 15,246 สงเสริม
ประชาธิปไตยและ
สภานักเรียน  

1.6.3 กิจกรรมปจฉิมนิเทศ มฐ 6    ตัวบงชี้ท่ี 6.1, 6.3 
 

7,500 7,500 7,500 7,500 สงเสริม
ประชาธิปไตยและ
สภานักเรียน  

1.6.4 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน 
(คหกรรม) 

มฐ 6    ตัวบงช้ีที่ 6.1 – 6.3 
 

42,578 42,578 42,578 42,578 กลุมสาระการเรียนรู
การงานฯ 

1.6.5.    กิจกรรมจัดการเรียน 
การสอน (เกษตร) 

มฐ 6    ตัวบงช้ีที่ 6.1 - 6.4 
 

19,500 19,500 19,500 19,500 กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพฯ 

1.6.6      กิจกรรมจัดการเรียน 
การสอน (ธุรกิจ) 

มฐ 6    ตัวบงช้ีที่ 6.1 - 6.4 
 

14,000 14,000 14,000 14,000 กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพฯ 
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กลยุทธระดับองคกร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 1  
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหเปนบุคคล
แหงการเรียนรู 

6. สงเสริมทักษะการ
เรียนรูในชีวิตประจำวัน
และการประกอบอาชีพ 

1.6.7 กิจกรรมจัดการเรียนการ
สอน (คอมพิวเตอร ม.
ปลาย) 

มฐ 6    ตัวบงช้ีที่ 6.1 - 6.4 
 

48,522 48,522 48,522 48,522 กลุมสาระการ
เรียนรูการงาน
อาชีพฯ 

1.6.8 กิจกรรมจัดการเรียนการ
สอน (คอมพิวเตอร ม.ตน) 

มฐ 6    ตัวบงช้ีที่ 6.1 - 6.4 
 

29,478 29,478 29,478 29,478 กลุมสาระการ
เรียนรูการงาน
อาชีพฯ 

1.6.9 กิจกรรมจัดการเรียนการ
สอน (อุตสาหกรรม) 

มฐ 6    ตัวบงช้ีที่ 6.1, 6.4 
 

39,000 39,000 39,000 39,000 กลุมสาระการ
เรียนรูการงาน
อาชีพฯ 

1.6.10 กิจกรรมปฐมนิเทศนร.ม.4 
และม.1 ปการศึกษา 2559 

มฐ 6    ตัวบงช้ีที่ 6.1 - 6.3 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 จัดการเรยีนการ
สอนและสภา
นักเรียน 

7. สงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการ 

1.7.1 แขงขันทักษะวชิาการ  
(วิชาการ) 

มฐ6     ตบช. 8.1 – 8.6 300,000 300,000 300,000 300,000 งานจัดการเรียน
การสอน 

1.7.2 แขงขันทักษะวชิาการ 
(ภาษาไทย) 

มฐ6     ตบช. 8.1 – 8.6 4,000 4,000 4,000 4,000 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 

1.7.3 แขงขันทักษะวชิาการ 
(คณิตศาสตร) 

มฐ6     ตบช. 8.1 – 8.6 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุมสาระการ
เรียนรูฯ
คณิตศาสตร 

1.7.4 แขงขันทักษะวชิาการ 
(วิทยาศาสตร) 

มฐ6     ตบช. 8.1 – 8.6 8,000 8,000 8,000 8,000 กลุมสาระการ
เรียนรู
วทิยาศาสตร 
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กลยุทธระดับองคกร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 1  
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหเปนบุคคล
แหงการเรียนรู 

7. สงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการ 

1.7.5 แขงขันทักษะวชิาการ 
(สังคมฯ) 

มฐ6     ตบช. 8.1 – 8.6 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมฯ 

1.7.6 แขงขันทักษะวชิาการ  
(สุขศกึษาฯ) 

มฐ6     ตบช. 8.1 – 8.6 1,730 1,730 1,730 1,730 กลุมสาระการ
เรียนรูสุขศกึษา
และพลศึกษา 

1.7.7 แขงขันทักษะวชิาการ 
(ศิลปะฯ) 

มฐ6     ตบช. 8.1 – 8.6 49,920 49,920 49,920 49,920 กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 

1.7.8 แขงขันทักษะวชิาการ  
(การงานอาชีพฯ) 

มฐ6     ตบช. 8.1 – 8.6 21,000 21,000 21,000 21,000 กลุมสาระการ
เรียนรูการงานฯ 

1.7.9 แขงขันทักษะวชิาการสู
ความเปนเลิศ 
(ภาษาตางประเทศ) 

มฐ6     ตบช. 8.1 – 8.6 8,000 8,000 8,000 8,000 กลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

8.  เปดบานอินทนิลถ่ิน 
     มวงขาว 

1.8.1 เปดบานอินทนิล 
(ภาษาไทย) 

มฐ 1     ตบช. 1.4 -1.6 
มฐ 3     ตบช. 3.2 – 3.4 
มฐ 4     ตบช. 4.1 – 4.4 
มฐ 6     ตบช. 6.1 – 6.4 

10,000 10,000 10,000 10,000 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 

1.8.2 เปดบานอินทนิล 
(คณิตศาสตร) 

10,000 10,000 10,000 10,000 กลุมสาระการ
เรียนรู
คณิตศาสตร 

1.8.3 เปดบานอินทนิล 
(วิทยาศาสตร) 

6,000 6,000 6,000 6,000 กลุมสาระการ
เรียนรู
วทิยาศาสตร 

1.8.4 เปดบานอินทนิล (สังคมฯ) 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมฯ 
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กลยุทธระดับองคกร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 1  
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหเปนบุคคล
แหงการเรียนรู 

8.  เปดบานอินทนิลถ่ิน 
     มวงขาว 

1.8.5 เปดบานอินทนิล(สุขฯ)  3,600 3,600 3,600 3,600 กลุมสาระการ
เรียนรูสขุศึกษาฯ 

1.8.6 เปดโลกวิชาการ (ศลิปะฯ) 5,000 5,000 5,000 5,000 กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 

1.8.7 เปดบานอินทนิล (การงาน
ฯ) 

4,000 4,000 4,000 4,000 กลุมสาระการ
เรียนรูการงานฯ 

1.8.8 Child Show's Day / วัน 
3 กรกฎ (ตปท) 

6,000 6,000 6,000 6,000 กลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

9.  เรียนฟรี 15 ป อยาง
มีคุณภาพ 

1.9.1 คายวิชาการ ม.1 มฐ 2   ตัวบงชี้ท่ี 2.1 – 2.4   
มฐ 8   ตัวบงชี้ที่ 8.1 – 8.6    
มฐ 13 ตัวบงช้ีท่ี 13.1 – 13.2    
มฐ 15 ตัวบงชี้ท่ี 15.1 – 15.2 

- - - - กิจการนักเรียน 
(ครูระดับม.1) 

1.9.2 คายคุณธรรม ม.1 - - - - กิจการนักเรียน 
(ครูระดับม.1) 

1.9.3 ทัศนศึกษา ม.1 - - - - กิจการนักเรียน 
(ครูระดับม.1) 

1.9.4 คายวิชาการ ม.2 - - - - กิจการนักเรียน 
(ครูระดับม.2) 

1.9.5 คายคุณธรรม ม.2 - - - - กิจการนักเรียน 
(ครูระดับม.2) 

1.9.6 ทัศนศึกษา ม.2 - - - - กิจการนักเรียน 
(ครูระดับม.2) 

1.9.7 คายวิชาการ ม.3 - - - - กิจการนักเรียน 
(ครูระดับม.3) 
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กลยุทธระดับองคกร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 1  
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหเปนบุคคล
แหงการเรียนรู 

9.  เรียนฟรี 15 ป อยาง
มีคุณภาพ 

1.9.8 คายคุณธรรม ม.3 มฐ 2   ตัวบงชี้ท่ี 2.1 – 2.4   
มฐ 8   ตัวบงชี้ที่ 8.1 – 8.6    
มฐ 13 ตัวบงชี้ท่ี 13.1 – 13.2    
มฐ 15 ตัวบงชี้ท่ี 15.1 – 15.2 

- - - - กิจการนักเรียน 
(ครูระดับม.3) 

1.9.9 ทัศนศึกษา ม.3 - - - - กิจการนกัเรียน 
(ครูระดับม.3) 

1.9.10 คายวิชาการ ม.4 - - - - กิจการนักเรียน 
(ครูระดับม.4) 

1.9.11 คายคุณธรรม ม.4 - - - - กิจการนักเรียน 
(ครูระดับม.4) 

1.9.12 ทัศนศึกษา ม.4 - - - - กิจการนักเรียน 
(ครูระดับม.4) 

1.9.13 คายวิชาการ ม.5 - - - - กิจการนักเรียน 
(ครูระดับม.5) 

1.9.14 คายคุณธรรม ม.5 - - - - กิจการนักเรียน 
(ครูระดับม.5) 

1.9.15 ทัศนศึกษา ม.5 - - - - กิจการนักเรียน 
(ครูระดับม.5) 

1.9.16 คายวิชาการ ม.6 - - - - กิจการนักเรียน 
(ครูระดับม.6) 

1.9.17 คายคุณธรรม ม.6 - - - - กิจการนักเรยีน 
(ครูระดับม.6) 

1.9.18 ทัศนศึกษา ม.6 - - - - กิจการนักเรียน 
(ครูระดับม.6) 

1.9.19 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - - - - กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
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กลยุทธระดับองคกร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 1 
พัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนใหเปนบุคคล
แหงการเรียนรู 

9.  เรียนฟรี 15 ป อยาง
มีคุณภาพ 

1.9.20 กิจกรรม ICT มฐ 2   ตัวบงชี้ที่ 2.1 – 2.4   
มฐ 8   ตัวบงชี้ที่ 8.1 – 8.6    
มฐ 13 ตัวบงชี้ท่ี 13.1 – 13.2    
มฐ 15 ตัวบงชี้ท่ี 15.1 – 15.2 

- - - - 
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

1.9.21 คาเครื่องแบบนักเรียน - - - - งานการเงนิและ
บัญชี 

1.9.22 คาอุปกรณการเรียน - - - - งานการเงินและ
บัญชี 

10. พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1.10.1 กิจกรรมการพัฒนา
นักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู 

มฐ 2 ตัวบงช้ีที่  2.1 – 2.4   
มฐ 6  ตัวบงช้ีท่ี  6.1 – 6.3  
มฐ 7  ตวับงช้ีท่ี  7.2 – 7.3 

3,000 3,000 3,000 3,000 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
 

กลยทุธขอที่ 2 
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัด
การศึกษามาตรฐาน 
OBECQA 

1. พัฒนาบุคลากร 
 

2.1.1 จัดทำขอมูลบุคลากร มฐ 8   ตัวบงชี้ท่ี 8.4 – 8.6 
มฐ 13 ตัวบงชี้ท่ี 13.1 – 13.2 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

พัฒนาบุคลากร 

2.1.2 สรางขวัญและกำลังใจ - - - - พัฒนาบุคลากร 

2.1.3 ศึกษาดูงาน - - - - พัฒนาบุคลากร 

2. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและยกระดับ
สถานศึกษา 

2.2.1 จัดจางบุคลากร มฐ  8 ตัวบงช้ีท่ี 8.1 – 8.6  
มฐ  9 ตัวบงช้ีที่ 9.1 – 9.3 

- - - - พัฒนาบุคลากร 

2.2.2 พัฒนาวิชาการ มฐ 8   ตัวบงชี้ท่ี 8.1, 8.6 
มฐ 11 ตัวบงช้ีที่ 11.1 

52,042 52,042 52,042 52,042 งานแผนงาน
วชิาการ 

2.2.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

มฐ 12 ตัวบงช้ีท่ี 12.1 – 12.6 23,172 23,172 23,172 23,172 งานประกัน
คุณภาพ 
 

2.2.4 นิเทศภายใน มฐ 10 ตัวบงช้ีท่ี 10.5 3,000 3,000 3,000 3,000 งานนิเทศภายใน 
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กลยุทธระดับองคกร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 2 
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัด
การศึกษามาตรฐาน 
OBECQA 

2. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและยกระดับ
สถานศึกษา 

2.2.5 กิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

มฐ 8 ตัวบงช้ีที่   8.1 – 8.6     
มฐ 9 ตัวบงช้ีที่   9.1 – 9.3     
มฐ 10 ตัวบงช้ีที่ 10.1 – 110.6 

5,000 5,000 5,000 5,000 งานหลักสูตร
สถานศึกษา 

2.2.6 กิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนการวจิัยเพ่ือการ
เรียนการสอน 

มฐ 7 ตัวบงช้ีที่ 7.4, 7.5, 7.7,7.9  
มฐ 8 ตัวบงช้ีที่ 8.4                                         

5,000 5,000 5,000 5,000 งานวจิัยเพ่ือ
พัฒนาฯ 

2.2.7 วัสดุสำนักงานภาษาไทย มฐ 7 ตัวบงช้ีท่ี 7.3, 7.4 20,996 20,996 20,996 20,996 กลุมสาระฯ
ภาษาไทย 

2.2.8 พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย    

มฐ 7 ตัวบงช้ีที่ 7.3, 7.4 23,330 23,330 23,330 23,330 กลุมสาระฯ
ภาษาไทย 

2.2.9 พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู  
กลุมสาระการเรียน
ภาษาไทย 

มฐ 7 ตัวบงช้ีที่ 7.1 - 7.7 - - - - กลุมสาระฯ
ภาษาไทย 

2.2.10 พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู  
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

มฐ 7 ตัวบงช้ีที่ 7.1 - 7.9 
มฐ 10 ตัวบงช้ีท่ี 10.3 

14,350 14,350 14,350 14,350 กลุมสาระฯ
คณิตศาสตร 

2.2.11 การจัดการเรียนการสอน  
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  

มฐ 7 ตัวบงช้ีที่ 7.1 - 7.9 
มฐ 10 ตัวบงชี้ท่ี 10.3 

50,852 50,852 50,852 50,852 กลุมสาระฯ
คณิตศาสตร 

2.2.12 พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  

มฐ 7 ตัวบงช้ีที่ 7.1 - 7.9 
มฐ 8 ตัวบงช้ีที่ 8.1 - 8.6 
มฐ 10 ตัวบงชี้ท่ี 10.3 

- - - - กลุมสาระฯ
วทิยาศาสตร 
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กลยุทธระดับองคกร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 2 
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัด
การศึกษามาตรฐาน 
OBECQA 

2. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและยกระดับ
สถานศึกษา 

2.2.13 
พัฒนาสำนักงานกลุมสาระ
วิทยาศาสตร 

มฐ 11 ตัวบงชี้ท่ี 11.1 50,000 50,000 50,000 50,000 
กลุมสาระฯ
วิทยาศาสตร 

2.2.14 การจัดการเรียนการสอน 
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

มฐ 7 ตัวบงช้ีที ่7.1 - 7.9 
มฐ 10 ตัวบงช้ีท่ี 10.3 

99,804 99,804 99,804 99,804 
กลุมสาระฯ
วทิยาศาสตร 

2.2.15 พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน กลุมสาระการเรยีน
สังคม ฯ 

มฐ 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.1 40,000 40,000 40,000 40,000 
กลุมสาระการ
เรียนสังคม ฯ 

2.2.16 พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู 
สังคมศึกษาฯ  

มฐ 8 ตัวบงช้ีที่ 8.1 - 8.6 
มฐ 10 ตัวบงช้ีท่ี 10.3 

- - - - กลุมสาระการ
เรียนสังคม ฯ 

2.2.17 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  
กลุมสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

มฐ 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.1 35,316 35,316 35,316 35,316 กลุมสาระฯสุข
ศึกษาฯ 

2.2.18 การจัดชื้อวัสดุสำนักงาน 
กลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

มฐ 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.1 11,265 11,265 11,265 11,265 กลุมสาระฯสุข
ศึกษาฯ 

2.2.19 พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ศิลปะ 

มฐ 8 ตัวบงช้ีที่ 8.1 - 8.6 
มฐ 10 ตัวบงช้ีท่ี 10.3 

- - - - 
กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ     

2.2.20 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ    

มฐ 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.1 9,997 9,997 9,997 9,997 กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ     

2.2.21 การเรียนการสอนนาฏศลิป        มฐ 8 ตัวบงช้ีที่ 8.1 - 8.6 
มฐ 10 ตัวบงช้ีที่ 10.3 

20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 
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กลยุทธระดับองคกร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 2 
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัด
การศึกษามาตรฐาน 
OBECQA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและยกระดับ
สถานศึกษา 

2.2.22 พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียน 
การสอน 
(ภาษาตางประเทศ) 

มฐ 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.1 - - - - กลุมสาระฯ
ภาษาตางประเทศ 

2.2.23 พัฒนาแผนการจัดการ
เรยีนรู (กอท) 

มฐ 8 ตัวบงช้ีที่ 8.1 - 8.6 
มฐ 10 ตัวบงช้ีที่ 10.3 

- - - - กลุมสาระการงาน
ฯ 

2.2.24 พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู (ภาษาตางประเทศ) 

มฐ 8 ตัวบงช้ีที่ 8.1 - 8.6 
มฐ 10 ตัวบงช้ีที่ 10.3 

- - - - กลุมสาระฯ
ภาษาตางประเทศ 

2.2.25 พัฒนาคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 321 

มฐ 7 ตัวบงช้ีที่ 7.1 - 7.9 
 

250,000 - - - กลุมสาระการงาน
ฯ 

3. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ 
 

2.3.1  จัดประชุมเพื่อพัฒนา
องคกร  

มฐ 8  ตัวบงช้ีท่ี 8.1 – 8.6   
มฐ 10 ตัวบงช้ีท่ี 10.6   
มฐ 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.1, 11.3 
มฐ 12 ตัวบงช้ีที่ 12.1 – 12.6 

13,485 13,485 13,485 13,485 พัฒนาบุคลากร 

2.3.2  พัฒนาระบบงานแผนงาน 19,401 19,401 19,401 19,401 งานแผนงาน 

2.3.3 พัฒนางานพัสดุ      33,554 33,554 33,554 33,554 งานพัสดุและ
สินทรัพย 

2.3.4 พัฒนาระบบงานการเงิน
และบัญช ี

18,710 18,710 18,710 18,710 งานการเงินและ
บัญชี 

2.3.5 พัฒนาระบบงานสารบรรณ  35,019 35,019 35,019 35,019 งานธรุการ 

2.3.6 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน        

15,000 15,000 15,000 15,000 งานระบบดูแล
ชวยเหลือ
นักเรียน 
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กลยุทธระดับองคกร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 2 
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัด
การศึกษามาตรฐาน 
OBECQA 
 
 

3. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ 

2.3.7 สำนักงานกลุมงาน
อำนวยการฝายกิจการ
นักเรียน    

มฐ 8  ตัวบงช้ีท่ี 8.1 – 8.6   
มฐ 10 ตัวบงช้ีท่ี 10.6   
มฐ 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.1, 11.3 
มฐ 12 ตัวบงช้ีท่ี 12.1 – 12.6 

24,300 24,300 24,300 24,300 กิจการนักเรียน  

2.3.8 พัฒนางานประชาสัมพันธ    89,600 89,600 89,600 89,600 งาน
ประชาสัมพันธ    

2.3.9  ยานพาหนะ      5,000 5,000 5,000 5,000 งานยานพาหนะ     

2.3.10 สงเสริมดานสาธารณูปโภค    950,000 950,000 950,000 950,000 งานการเงินและ
บัญชี 

2.3.11 พัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

17,505 17,505 17,505 17,505 งานประกันฯ 

2.3.12 พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ 

18,540 18,540 18,540 18,540 งานแผนงาน 

2.3.13 จัดทำแผนปฏิบัติการและ
สรุปโครงการประจำป 

7,600 7,600 7,600 7,600 งานแผนงาน 

4. สงเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียน 

2.4.1 จัดหายาและเวชภัณฑ     มฐ 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 - 1.3 
มฐ 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.1, 11.2 

10,000 10,000 10,000 10,000 งานสงเสริม
สุขภาพอนามัย 

2.4.2 เฝาระวังภาวะการ
เจริญเติบโต  

9,400 9,400 9,400 9,400 งานสงเสริม
สุขภาพอนามัย 

2.4.3 ตรวจสอบสารปนเปอนใน
อาหาร 

2,000 2,000 2,000 2,000 งานสงเสริม
สุขภาพอนามัย 

2.4.4 ประเมินโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพระดับเพชร  

- - - - งานสงเสริม
สุขภาพอนามัย 

2.4.5 พัฒนางานโภชนาการใน
โรงเรียน   

40,000 40,000 40,000 40,000 งานโภชนาการ/ 
สวมสุขสันต    
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กลยุทธระดับองคกร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 2 
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัด
การศึกษามาตรฐาน 
OBECQA 

4. สงเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียน 

2.4.6 พัฒนางานสวมสุขสันต มฐ 1 ตัวบงช้ีท่ี 1.1 - 1.3 
มฐ 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.1, 11.2 

20,000 20,000 20,000 20,000 งานโภชนาการ/ 
สวมสุขสันต 

2.4.7 พัฒนาคณุภาพชีวติ
นักเรียนพักนอน   

30,000 30,000 30,000 30,000 หอพักนักเรียน 

2.4.8 แกไขปญหาภาวะ
โภชนาการ  
(โรคอวน) 

3,000 3,000 3,000 3,000 งานสงเสริม
สุขภาพอนามัย 

5. พัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพสิ่งแวดลอม 

2.5.1 งานไฟฟา มฐ 11 ตัวบงชี้ท่ี 11.1, 11.3 
มฐ 13 ตัวบงช้ีที่ 13.1, 13.2 

40,000 40,000 40,000 40,000 งานอาคาร
สถานที่ 

2.5.2 พัฒนางานประปา        25,000 25,000 25,000 25,000 งานอาคาร
สถานที่ 

2.5.3 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ 40,000 40,000 40,000 40,000 งาน
โสตทัศนูปกรณ 

2.5.4 โรงจอดรถจักรยานยนต
โรงเรียนแมแจม 

200,000 200,000 200,000 200,000 งานอาคาร
สถานที่ 

2.5.5 รักษาความปลอดภัย 5,000 5,000 5,000 5,000 งานรกัษาความ
ปลอดภัย 

2.5.6 พัฒนาสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 งานสิ่งแวดลอม 

2.5.7  ปรบัปรุงหองพยาบาล  7,100 7,100 7,100 7,100 งานสงเสริม
สุขภาพอนามัย 

2.5.8  ปรบัปรุงซอมแซมบานพัก
คร ู

56,000 56,000 56,000 56,000 งานอาคาร
สถานที่ 
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กลยุทธระดับองคกร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 2 
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัด
การศึกษามาตรฐาน 
OBECQA 

5. พัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพสิ่งแวดลอม 

2.5.9 อนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอมในชุมชน    

มฐ 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.1, 11.3 
มฐ 13 ตัวบงช้ีท่ี 13.1, 13.2 

6,000 6,000 6,000 6,000 งานสงเสริม
ประชาธิปไตย
และสภานักเรยีน 

2.5.10 ปรบัปรุงหองประกัน - - - - งานอาคาร
สถานที่ 

2.5.11 พัฒนาวิชาการ 2,000 2,000 2,000 2,000 งานอาคาร
สถานที่ 

กลยทุธขอที่ 3 
สรางเสริมสังคมแหง
การเรียนรู 

1. ชุมชนสัมพันธ
สรางสรรคความเขาใจ 
 

3.1.1 พัฒนาประชุมผูปกครอง มฐ 8 ตัวบงช้ีที่ 8.3 – 8.5    
มฐ 9 ตัวบงช้ีที่ 9.3   
มฐ 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.1 – 11.2  
มฐ 13 ตัวบงช้ีท่ี 13.2   
มฐ 14 ตัวบงช้ีท่ี 14.1 – 14.2 

6,000 6,000 6,000 6,000 กิจการนักเรียน 

3.1.2 วัสด-ุอุปกรณและการใช
สถานที่โรงเรียน 

- - - - งานชุมชน
สัมพันธ 

3.1.3 กิจกรรมขบวนในวนัสำคัญ 5,000 5,000 5,000 5,000 งานชุมชน
สัมพันธ 

3.1.4 หองเรียนสีขาว มฐ 8 ตัวบงช้ีที่ 8.3 – 8.5    
มฐ 9 ตัวบงช้ีที่ 9.3   
มฐ 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.1 – 11.2  
มฐ 13 ตัวบงช้ีท่ี 13.2   
มฐ 14 ตัวบงช้ีท่ี 14.1 – 14.2 

37,000 37,000 37,000 37,000 งานปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด 

3.1.5 กิจกรรมทำบุญงานมงคล 
อวมงคล 

 15,000 15,000 15,000 15,000 งานชุมชน
สัมพันธ 

2. สงเสริมการ
พัฒนาการใชแหลง
เรียนรูท้ังภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา 

3.2.1 แหลงสืบคนในหองศูนย
การเรียนรูภาษาไทย  

มฐ 3  ตัวบงช้ีท่ี 3.1-3.4 
ม ฐ  1 1   ตั ว บ ง ช้ี ท่ี  1 1 .1 , 1 1 .3                 
มฐ 13 ตัวบงช้ีท่ี  13.1 – 13.2 

9,000 9,000 9,000 9,000 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 
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กลยุทธระดับองคกร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 3 
สรางเสริมสังคมแหง
การเรียนรู 

2. สงเสริมการ
พัฒนาการใชแหลง
เรียนรูท้ังภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา 
 

3.2.2 ปรบัปรุงหองเรียน และ
ศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร 

มฐ 3  ตัวบงช้ีท่ี 3.1-3.4 
ม ฐ  1 1   ตั ว บ ง ช้ี ท่ี  1 1 .1 , 1 1 .3                 
มฐ 13 ตัวบงช้ีท่ี  13.1 – 13.2 

16,198 16,198 16,198 16,198 กลุมสาระการ
เรียนรู
คณิตศาสตร 

3.2.3 สวนพฤกษศาสตร  
(กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร) 

9,600 9,600 9,600 9,600 กลุมสาระการ
เรียนรู
วทิยาศาสตร 

3.2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู (สุข
ศึกษา) 

9,100 9,100 9,100 9,100 กลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา 

3.2.5 ปรบัปรุงหองเรียน (ศลิปะ
ฯ) 

20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 

3.2.6 พัฒนาแหลงเรียนรู 
(หองสมุดกลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ) 

มฐ 3  ตัวบงช้ีท่ี 3.1-3.4 
ม ฐ  1 1   ตั ว บ ง ช้ี ท่ี  1 1 .1 , 1 1 .3                                                     
มฐ 13 ตัวบงช้ีท่ี  13.1 – 13.2 

8,998 8,998 8,998 8,998 กลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

3.2.7 สงเสริมนิสัยรักการอาน 45,000 45,000 45,000 45,000 หองสมุด 

3.2.8 พัฒนาแหลงเรยีนรู 
หองสมุดกลุมสาระสังคม
ศึกษาฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 กลุมสาระการ
เรียนรูสังคม
ศึกษาฯ 

3.2.9 พัฒนาแหลงเรียนรูกลุม
สาระการงานอาชีพฯ 

- - - - กลุมสาระการ
เรียนรูการงาน
อาชีพฯ 

3.2.10 พัฒนาแหลงเรียนรู กลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ 

5,000 5,000 5,000 5,000 กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 
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กลยุทธระดับองคกร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 4 
สงเสริมอัตลักษณ
และเอกลักษณของ
สถานศึกษาใหโดด
เดน 

1. สืบสาน
ศิลปวฒันธรรมทองถิ่น     

4.1.1 สืบสานงานศิลป ผาถ่ินมือง
แจม 

มฐ 4 ตัวบงช้ีที่ 1 - 4  
มฐ 5 ตัวบงช้ีที่ 2            
มฐ 6 ตัวบงช้ีที่ 1 - 3  
มฐ 7 ตัวบงช้ีที่ 4 – 6 
มฐ 10 ตัวบงช้ีท่ี 3, 4 
มฐ 13 ตัวบงช้ีท่ี 1, 2 
มฐ 14 ตัวบงช้ีท่ี 1, 2 
มฐ 15 ตัวบงช้ีท่ี 1, 2 

14,000 14,000 14,000 14,000 งานพัฒนาและ
สงเสริมแหลง
เรียนรู 

4.1.2 สืบสานประเพณีทองถิ่น 5,000 5,000 5,000 5,000 ชุมชนสัมพันธ 

4.1.3 GSP สืบสานภูมิปญญาฯ - - - - กลุมสาระการ
เรียนรู
คณิตศาสตร 

2. วินัยดี มารยาทงาม 4.2.1 กิจกรรมคนดีศรีแมแจม มฐ  1 ตัวบงชี้ท่ี 1.3 – 1.6 
มฐ  2 ตัวบงชี้ท่ี 2.1 - 2.4   

3,000 3,000 3,000 3,000 กิจการนักเรียน 

4.2.2 กิจกรรมสรางเสริมระเบียบ
วินัย 

17,989 17,989 17,989 17,989 วินัยและความ
ประพฤตินักเรียน 

4.2.3 อบรบจริยธรรมวันศุกร - - - - สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

4.2.4 คนดีศรีเชียงใหม - - - - งานแนะแนว 

3. การเรียนรู  
อยูรวมกัน สมานฉันท
ชนเผา 

4.3.1 กิจกรรมการเรียนรูรวมกัน
สมานฉันทชนเผา 

มฐ 6 
มฐ 14 

16,000 
 

16,000 
 

16,000 
 

16,000 
 

งานสงเสรมิ
ประชาธิปไตย
และสภานักเรียน 

กลยทุธขอที่ 5 
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาสู
มาตรฐานสากลตาม
รอยศาสตรพระราชา
สูการพัฒนาท่ียั่งยนื 

1. เสริมสรางศักยภาพ
ผูเรียนตาม
มาตรฐานสากลสู
ประชาคมอาเซียน 

5.1.1 พัฒนาคณุภาพการศึกษาสู
ประชาคมอาเซียน 

มฐ 1 ตัวบงช้ีที่ 1.5  
มฐ 2 ตัวบงช้ีที่ 2.3 
มฐ 3 ตัวบงช้ีที่ 3.3 
มฐ 6 ตัวบงช้ีที่ 6.3 
มฐ 15 ตัวบงช้ีท่ี 15.1, 15.2 

20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมฯ 
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กลยุทธระดับองคกร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 5 
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาสู
มาตรฐานสากลตาม
รอยศาสตรพระราชา
สูการพัฒนาท่ียั่งยนื 

1. เสริมสรางศักยภาพ
ผูเรียนตาม
มาตรฐานสากลสู
ประชาคมอาเซียน 

5.1.2 Christmas's Day มฐ 1 ตัวบงช้ีท่ี 1.5  
มฐ 2 ตัวบงช้ีที่ 2.3 
มฐ 3 ตัวบงช้ีที่ 3.3 
มฐ 6 ตัวบงช้ีที่ 6.3 
มฐ 15 ตัวบงช้ีท่ี 15.1, 15.2 

9,990 9,990 9,990 9,990 กลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

5.1.3 แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
เจาของภาษา 

7,955 7,955 7,955 7,955 กลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

5.1.4 วันตรษุจีน 7,982 7,982 7,982 7,982 กลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

2. หองเรียนพิเศษ IEP   5.2.1 สงเสริมศักยภาพการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ  
(English Camp : IEP) 

มฐ 15 ตัวบงช้ีท่ี 15.1 – 15.2 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

5.2.2 Genius Kids and English 
corner 

10,000 10,000 10,000 10,000 กลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

5.2.3 พัฒนาหองเรียนพิเศษ 
(IEP) 

40,000 40,000 40,000 40,000 กลุมสาระการ
เรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

3. สงเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5.3.1 โรงเรียนธนาคาร มฐ 15   ตวับงช้ีที่ 15.1 – 15.2   8,000 8,000 8,000 8,000 กลุมบริหาร
วชิาการ 

5.3.2 พัฒนาฐานการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 

12,000 12,000 12,000 12,000 กลุมบริหาร
วชิาการ 
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กลยุทธระดับองคกร 
(โรงเรียน) 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตวับงชี้) 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

กลยทุธขอที่ 5 
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาสู
มาตรฐานสากลตาม
รอยศาสตรพระราชา
สูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4. โรงเรียนวิถีพุทธ 5.4.1 กิจกรรมเด็กดี V-Star มฐ 2  ตัวบงช้ีท่ี 2.1 – 2.4 5,000 5,000 5,000 5,000 กิจการนักเรียน 
5.4.2 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค 

18,300 18,300 18,300 18,300 กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมฯ 

5.4.3 วันสำคัญทางสถาบัน
พระมหากษัตริย 

16,700 16,700 16,700 16,700 กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมฯ 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 5 

กลยุทธ์และแนวทางพัฒนาการศึกษา 
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สวนท่ี 5 
กลยุทธและแนวทางพฒันาการศึกษา 

 
จากทิศทางของสถานศึกษา โรงเรียนแมแจมไดสรุปเปนกลยุทธของสถานศึกษา  ดังนี้ 

 ความสัมพนัธระหวางมาตรฐาน/มาตรฐานสถานศึกษา 
 

กลยุทธ มาตรฐานสถานศึกษา 

ขอที่  1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 1,2,3,4,5,6 

ขอที่  2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐาน OBECQA 

7,8,9,10,11,12 

ขอที่  3 สรางเสริมสังคมแหงการเรยีนรู 13 

ขอที่  4 สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา
ใหโดดเดน 

14 

ขอที่  5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานสากลตาม
รอยศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

15 
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กลยุทธ และเปาหมาย 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ขอมูล
ปฐาน 
2559 

คาเปาหมาย กลยุทธระดับแผนงาน 

2560 2561 2562 2563 โครงการ ผูรับผดิชอบ 

1. ผูเรยีนมีความรูและทักษะที่
จำเปนตามหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล เปนบุคคล
แหงการเรยีนรู คิดรเิริม่และ
สรางสรรคนวตักรรม มี
สมรรถนะตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะของผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ ที่
เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง มีความคิดสรางสรรค 
และคดิวเิคราะหอยางเปน
ระบบ มีวิจารณญาณในการ
แกปญหาอยางมีเหตุผล
ผูเรยีนมีความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค คดิตัดสินใจ 
แกปญหาไดอยาง
สมเหตุสมผล 

2. ผูเรยีนท่ีมีความตองการ
จำเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ 
กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ี
อยูในพื้นที่หางไกลทรุกันดาร 

1. รอยละ 76 ของผูเรยีนมีระดับผลการ
เรียนผานเกณฑการประเมินทุกรายวชิา 

2. รอยละ 92 ของผูเรยีนมีทักษะ สมรรถนะ
ในระดับดีข้ึนไป 

3. รอยละ 92 ของผูเรยีนมีสุขภาพจติ  
สุขภาพกายตามเกณฑมาตรฐาน 

4. รอยละ 92 ของผูเรยีนเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป กีฬา 
นันทนาการตามความสนใจ 

5. รอยละ 92 ของผูเรยีนสามารถระบุอาชีพ
สุจรติในทองถ่ินได 

6. รอยละ 89 ของผูเรยีนมีความสามารถใน
การคิดอยางเปนระบบ คดิสรางสรรค  
ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมสีติ
สมเหตุสมผล 

7. รอยละ 92 ของผูเรยีนมีความสามารถใน
การอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับ
ผานเกณฑขั้นต่ำข้ึนไป 

8. รอยละ 92 ของผูเรยีนสามารถใช 
Internet ในการสืบคนขอมูลได 

9. รอยละ 92 ของผูเรยีนสามารถสืบคน
ขอมูลความรูจากหองสมดุและแหลง
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92 
 

92 
 

92 
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89 
 
 
 

92 
 
 

92 
 

92 
 

1. เสรมิสรางสุขภาพและ
สุนทรียภาพ 
 

2. สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม
คานิยมท่ีพึงประสงค 
 

3. สงเสริมพัฒนาการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการเรยีนรู 

 
4. สงเสริมทักษะการคิดและการ

สื่อสาร 
 

5. พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรยีน 
 
6. สงเสริมทักษะการเรยีนรูใน

ชีวติประจำวันและการประกอบ
อาชีพ 

 
7. สงเสริมความเปนเลิศทาง

วิชาการ 
8. เปดบานอินทนิลถิ่น มวงขาว 

 

สุขศึกษาฯ 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
 
 

ศูนย ICT ฯ 
 
 

ภาษาไทย 
 
 

ทะเบียนวัดผล 
 

กอท. 
 
 

 
งานจัดการเรียนการ

สอน 
วิทยฯ/คณิตฯ 
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เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ขอมูล
ปฐาน 
2559 

คาเปาหมาย กลยุทธระดับแผนงาน 

2560 2561 2562 2563 โครงการ ผูรับผดิชอบ 

ไดรับการศกึษาอยางท่ัวถึง 
เทาเทียม และมีคณุภาพ 
ชุมชน  ผูปกครอง ภาคี
เครือขาย มสีวนรวมในการ
สงเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่มีคณุภาพของ
สถานศึกษา 

เรียนรูอ่ืน 

10. รอยละ 92 ของผูเรยีนมีคณุภาพดานรัก
การทำงานในระดับดีขึ้นไป 

11. รอยละ 92 ของผูเรยีนสามารถปฏบิัติงาน
รวมกับผูอ่ืนได 

12. รอยละ 92 ของผูเรยีนมีคณุลักษณะอัน
พึงประสงคในระดับดีขึ้นไป 

13. รอยละ 92 ของผูเรยีนที่จบหลักสตูรตาม
เกณฑ สพฐ. 

14.  รอยละ 92 ของนักเรยีนท่ีมคีวาม
บกพรองทางการเรียนไดมีการพัฒนาการ
เรียนรู 

15. รอยละ 92 ของผูเรยีนไดรบัการพัฒนา 
สงเสริมศักยภาพตามความสามารถ     
ทั้งดานรางกายและจิตใจอันเปนกจิกรรม
ที่สรางสรรค ผลักดันใหนักเรียนเปน     
ผูกลาแสดงออกในทางท่ีถูกตอง รูจัก 
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สรางคุณคา
ใหกับตัวเอง 

15. รอยละ 92 ของผูเรียนยอมรับที่จะอยู  
     รวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
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9. เรยีนฟรี 15 ปอยางมีคณุภาพ 
 
10.  โครงการเรียนรวม 

 
กลุมบรหิารวชิาการ 

 
 

งานแนะแนว 
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กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตวัชี้วัดความสำเร็จ 
ขอมูล
ปฐาน 
2559 

คาเปาหมาย กลยุทธระดับแผนงาน 

2560 2561 2562 2563 โครงการ ผูรับผิดชอบ 

1. ผูเรยีนที่มีความตองการจำเปน
พิเศษ กลุมชาติพันธุกลุม
ผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูใน
พ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม 
และมีคณุภาพ ชุมชน 
ผูปกครอง ภาคเีครือขาย มี
สวนรวมในการสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพของสถานศึกษาผูมี
สวนเก่ียวของทุกฝายสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2. สถานศึกษาพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง
การศึกษาเพื่อสงเสรมิ 
สนับสนุนใหครูและนักเรยีนใช
ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีการบรหิารจัดการศึกษาอยาง
มีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ครู และบคุลากรทางการศกึษา
ไดรับการพัฒนาศักยภาพตาม
มาตรฐานวชิาชีพเปนผู

1. สถานศกึษามหีลักสตูรสถานศึกษาท่ีไดรบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา สามารถตรวจสอบได 

2. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสรมิ
คุณภาพผูเรยีนโดยตรงอยางนอย 10 
รายการ 

3. รอยละ 95 ของครูท่ีมีแผนการจัดการ
เรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสำคญั 

4. รอยละ 95 ของครูที่มีเครือ่งมือวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

5. รอยละ 95 ของครูที่มีรายงานวิจัยในช้ัน
เรียน คนละ 1 เรื่องตอคนตอภาคเรียน
หรือปการศึกษา 

6. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนเพ่ือ
มุงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

7. สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

8. สถานศึกษามีการนำแสดงแผนภมูิ
โครงสรางของสถานศึกษาอยางเดนชัด 

9. สถานศึกษามีคูมือการปฏิบติังานของ
สถานศึกษาครบทุกกลุม/งาน 

10. สถานศกึษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
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1. พัฒนาบุคลากร 
 
 
2. พัฒนาคุณภาพการศกึษาและ

ยกระดับสถานศกึษา 
 

3. พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ 

 
4. สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
 
 
 
5. พัฒนาอาคารสถานที่และ

สภาพแวดลอม 
 

งานบุคคล 
 
 

กลุมบรหิารวชิาการ 
 
 

กลุมบรหิารทั่วไป 
 
 

งานสงเสรมิสุขภาพ
อนามัย 

 
 

กลุมงานอาคารสถานที ่
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เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตวัชี้วัดความสำเร็จ 
ขอมูล
ปฐาน 
2559 

คาเปาหมาย กลยุทธระดับแผนงาน 

2560 2561 2562 2563 โครงการ ผูรับผิดชอบ 

สรางสรรคนวตักรรม สามารถ
จัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานสากล 

การศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศกึษาและแผนปฏิบัติ
การประจำป 

11. สถานศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุง 
ซอมแซมอาคารสถานที่ใหเหมาะสมตอ
การใชงานและมีความปลอดภัย 

12. สถานศึกษามีการปรับปรุง ซอมแซมระบบ
สาธารณปูโภคใหเหมาะสมและเพยีงพอ
ตอความตองการ 

13. สถานศึกษามีการจัดทำขอมลูสารสนเทศ
ของบุคลากรอยางครอบคลุมและทันตอ
การใชงาน 

14. ครูและบุคลากรมจีำนวนเพียงพอตาม
เกณฑท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

15. ครูเขารวมกิจกรรมที่จัดใหมีการ
แลกเปล่ียนเรยีนรูประสบการณ และนำ
ความรูท่ีไดมาพัฒนาและประยุกตใชใน
การพัฒนาการเรยีนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

16. ครูมีความรูความสารมารถ และความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานวิชาการ สามารถใช
สื่อ ICT ในการจัดการเรยีนการสอน การ
วัดประเมินผล และการเผยแพรผลงานทั้ง
ระบบออนไลนและออฟไลน 

17. สถานศึกษาสงเสรมิ สนับสนุน พัฒนาครู 
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เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตวัชี้วัดความสำเร็จ 
ขอมูล
ปฐาน 
2559 

คาเปาหมาย กลยุทธระดับแผนงาน 

2560 2561 2562 2563 โครงการ ผูรับผิดชอบ 

บุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
18. สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากภาคี

เครือขายทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการ
สงเสริมสนับสนุนปองกันชวยเหลอืและ
คุมครองนักเรยีนอยางมีประสิทธิภาพ 

90 

 
 

 
 

80 85 90 95 

 

  
กลยุทธที่ 3 สรางเสริมสังคมแหงการเรยีนรู 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ขอมูล
ปฐาน 
2559 

คาเปาหมาย กลยุทธระดับแผนงาน 

2560 2561 2562 2563 โครงการ ผูรับผดิชอบ 

1. สถานศกึษามีการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรยีนอยาง
หลากหลาย ใชแหลงเรยีนรู
พัฒนาคุณภาพผูเรยีนอยางคุมคา 
เพ่ือเสรมิสรางสังคมแหงการ
เรียนรู 

1. สถานศึกษามีขอมลู หลักฐาน การรวม
กิจกรรมระหวางโรงเรียนกบัชุมชนอยาง
นอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

2. สถานศึกษามีการนำภูมปิญญาทองถ่ิน
มารวมจัดการเรียนรูอยางนอย 1 ครั้งตอ
ภาคเรยีน 

3. สถานศึกษามีการใชแหลงเรียนรูอยาง
นอยภาคเรียนละ 1 ครัง้ตอระดับ
การศึกษา 
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1. ชุมชนสัมพันธสรางสรรค
ความเขาใจ 
 

2. สงเสริมการพัฒนาการใช
แหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

งานชุมชนสัมพันธ 
 
 

งานหองสมุด 
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กลยุทธที่ 4 สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชีวั้ดความสำเร็จ 
ขอมูล
ปฐาน 

คาเปาหมาย 
กลยุทธระดบัแผนงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 โครงการ ผูรับผดิชอบ 
1. สถานศึกษามีอัตลักษณและ

เอกลักษณท่ีโดดเดน ผูเรยีนได
แสดงออกอยางสรางสรรค มี
ความภาคภมูิใจ รักษ หวงแหน
ภูมิปญญาของตนเอง 

1. ผูเรยีน ตระหนัก รูคณุคา รวมอนรุักษ      
สืบสานงานศลิปผาถ่ินเมืองแจม 

2. ผูบริหาร ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา ตระหนัก รูคณุคา รวม
อนุรักษสืบสานงานศลิปผาถิ่นเมืองแจม 

3. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง 
รวมสงเสรมิอัตลกัษณสถานศึกษา 
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1. โครงการสืบสานศลิปวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

 
2. โครงการวินัยดี มารยาทงาม 

งานพัฒนาและสงเสรมิ
แหลงเรยีนรู 
 
กลุมงานกิจการ
นักเรยีน 

 
กลยุทธที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานสากลตามรอยศาสตรพระราชาสูการพฒันาท่ียั่งยืน 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ขอมูลป

ฐาน 
2559 

คาเปาหมาย กลยุทธระดบัแผนงาน 

2560 2561 2562 2563 โครงการ ผูรับผิดชอบ 

1. สถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาได
มาตรฐานสากลตามรอย
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่
ยั่งยนื 

 

1. รอยละ 92 ของผูเรียนที่มีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไปตามเกณฑที่สถานศึกษา
กำหนด 

2. รอยละ 65 ของผูเรียนที่สามารถ
สื่อสารสองภาษาไดในระดับด ี

3. รอยละ 92 ของผูเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษานอมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการ
ดำเนินชีวิต 

4. นักเรียนรอยละ 92 เห็นความสำคญั
เขารวมกิจกรรมวันสำคญัทาง

88 
 

60 
 

88 
 
 

88 
 
 

 

80 
 

50 
 

80 
 
 

80 
 
 

 

84 
 

55 
 

84 
 
 

84 
 
 

 

88 
 

60 
 

88 
 
 

88 
 
 

 

92 
 

65 
 

92 
 
 

92 

 1.  เสริมสรางศักยภาพผูเรียนตาม 
มาตรฐานสากลสูประชาคม
อาเซียน 
 

 2.  ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา 
 
3.  โครงการหองเรียนพิเศษ IEP 
 
4.  โครงการโรงเรยีนวถิพีทุธ 

กลุมสาระสังคม ฯ 
 
 
งานโครงการพิเศษ 
 
 
กลุมสาระตางประเทศฯ 
กลุมสาระสังคมฯ/งาน
โครงการพิเศษ 
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เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ขอมูลป

ฐาน 
2559 

คาเปาหมาย กลยุทธระดบัแผนงาน 

2560 2561 2562 2563 โครงการ ผูรับผิดชอบ 

พระพุทธศาสนาและวันสำคัญตางๆ 
และรวมกันอนุรักษสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีทางศาสนา  

 



 

 

 

ส่วนที่ 6 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี  

(พ.ศ.2560-2563) 
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สวนท่ี 6 
ปจจยัแหงความสำเร็จในการทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ป  

(พ.ศ.2560-2563) 
   

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ป (พ.ศ.2560 -2563) ของโรงเรยีนแมแจม  จะเปนกรอบ
ทิศทางในการทำงานตามภารกิจในระยะ 4 ป เพ่ือใหบรรลุตามผลผลิต/เปาหมายหนวยงาน ซึ่งตองมีปจจัย
แหงความสำเร็จในการนำแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  ไปสูการปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. โรงเรยีนแมแจม ตองจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ป ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับ
แผนปฏิบัติราชการประจำป ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทำขอเสนอการเปล่ียนแปลง (Blueprint  For Change) รวมทั้ง
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปที่ครอบคลุมมิติตาง ๆ ตามตวัชี้วัดตามที่ ก.พ.ร. กำหนดดวย 

2. บุคลากรในสังกัดทุกระดับ ตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมในการ
ปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อยาง
จริงจัง 

 3. ประสานความรวมมือ กับหนวยงานและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคสวนที่เก่ียวของ
เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

4. การทำงานแบบมีสวนรวม 
5. วางแผนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อใหแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

4 ป ไดเปนทิศทางในการนำกลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยกำหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมนิผล ดังน้ี 
       1) การติดตามความกาวหนาประจำป เปนการติดตามความกาวหนาของตัวชี้วัด ในแต
ละกลยุทธเพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดข้ึนจริง เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนด อันจะนำไปสูการทบทวน 
ปรับปรุงแกไขเปาหมายและกลยุทธใหมีความเหมาะสมตอไป 
       2) การประเมินผลความกาวหนา เปนการประเมินผลในชวง 1 – 2 ปแรกของแผนคือ 
เมื่อสิ้นสุดป 2561 ท้ังน้ี เพื่อทบทวนผลความกาวหนาและปญหาอุปสรรครวมทั้งทบทวนกลยุทธตัวชี้วัด 
เปาหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหมีความเหมาะสม (หากมีความจำเปน) 
 3) การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผน เปนการประมวลผลแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา 4 ป เมื่อสิ้นสุดป 2563 เพ่ือสรปุผลการปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนตลอดชวงเวลา 4 ป 
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การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
บทบาทของผูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
บทบาทหนาที่ของผูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษาเพื่อใหการจัดการศึกษา

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ดังนี ้
1. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.1  รวมวางแผนและใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
1.2  รวมประเมนิและรับทราบผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
1.3  รวมกำหนดระเบียบและขอบังคับเพ่ือประโยชนในการพัฒนาโรงเรียน 
1.4  สงเสริมสนบัสนุนและใหขอเสนอแนะการดำเนินงานของโรงเรยีน 
1.5  กำหนดเสนอแนะอัตรากำลังและการบริหารบุคคล 

2. บทบาทขงผูบริหารสถานศึกษา 
2.1 วางแผนการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา 
2.2 นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
2.3 ใหคำชี้แนะแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
2.4 วางแผนการใชหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศกึษา 
2.5 บริหารการใชอาคารสถานท่ีอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
2.6 สงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
2.7 ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมายจากตนสังกัดหรอืตามนโยบาย 

3. บทบาทของรองผูบริหารสถานศึกษา 
3.1 ชวยวางแผนการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา 
3.2 ชวยนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3.3 ชวยใหคำชี้แนะแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3.4 ชวยวางแผนการใชหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา 
3.5 ชวยบรหิารการใชอาคารสถานที่อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
3.6 ชวยสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3.7 ชวยปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมายจากตนสังกัดหรือตามนโยบาย 

4. บทบาทหนาที่ของหัวหนางานวิชาการ 
4.1 จัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4.2 วางแผนการจัดการเรียนการสอน/การจัดทำตารางสอน 
4.3 วิเคราะหหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่นและความตองการของนักเรียน 
4.4 รวบรวมขอมูลนำเสนอผลงานทางวิชาการตอผูบริหาร คณะคร ู นักเรียน ผูปกครอง 
4.5 วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไข 
4.6 จัดกิจกรรมสงเสริมงานวิชาการใหกับนักเรียน 
4.7 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานทางวิชาการ 
4.8 สงเสริมบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ 
4.9 สงเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
4.10 ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนและรายงานผล 
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5. บทบาทหนาที่ของครูผูสอน 
  5.1 การเตรียมการสอน 
         1) ศึกษาหลักสูตร คูมือครู และเอกสารประกอบการสอน 
         2) จัดทำแผนการเรียนรู 
   3) การจัดหาและการจัดทำสื่อการสอน 
   4) การวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
  5.2 การสอนซอม/เสริม 
   1) การวิเคราะหขอมูลนกัเรียนรายบุคคล 
   2) การเลือกวิธีการสอน 
   3) ดำเนินการสอนซอม/เสริม 
   4) การวิเคราะหตนเอง 
  5.3 การสอนแทน 
   1) สอนแทนเนื่องจากครูท่ีสอนประจำวิชาที่มีการลา 
   2) สอนแทนเนื่องจากครูไปราชการหรือติดภารกิจอ่ืน ๆ ของทางราชการ 
  5.4 การสงเสริมการสอน 
   1) การตรวจผลงานนักเรยีน 
   2) การปฏิบัติงานธุรการประจำชั้น 
  5.5 การจัดสภาพหองเรียนที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 
  5.6 การจัดกิจกรรมนักเรียน 
   1) การดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   2) การดูแลอบรมนักเรียน 
   3) การควบคุมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
  5.7 การปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนแมแจม 
ท่ี 007 / ๒๕60 

         เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

เพื่อใหการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕60- ๒๕๖3 ของโรงเรียนแมแจม 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  แกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.๒๕๔๕  ตลอดจนเปนไปตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ จึงแตงตั้ ง
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๒ ดังรายชื่อตอไปน้ี 

 
๑. นายธวัช   นะติกา ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒. นายวสันต  พิทาคำ รองผูอำนวยการ รองประธานกรรมการ 

๓. นายธนพล  กมลหัตถ รองผูอำนวยการ รองประธานกรรมการ 

๔. นางเจนจิรา  วงศวัฒนานุกุล หัวหนากลุมงบประมาณ รองประธานกรรมการ 

๕. นายอภิวัฒน  คนใจบุญ 
 

หัวหนากลุมจัดการศึกษา 
และพัฒนาวิชาการ 

รองประธานกรรมการ 

๖. นางเกษศิร ิ  นะที ครู อันดับ คศ.๓ กรรมการ 

๗. นายจำลอง  ปนตา คร ูอันดับ คศ.๓ กรรมการ 

๘. นางสุนิสา  ไอยรัตน ครู อันดับ คศ.๓ กรรมการ 

๙. นายจรัญ  ไอยรัตน ครู อันดับ คศ.๓ กรรมการ 

๑๐. นางสาวสุวิมล  สุกันธา ครู อันดับ คศ.๓ กรรมการ 

๑๑. นางสาวศิรลิักษณ  รบชนะ ครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ 

๑๒. นางแสงอรุณ   ประสพสุข ครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ 

๑๓. นางนุชนาฎ  นาแกว คร ูอันดับ คศ.๒ กรรมการ 

๑๔. นางอรัญญา  ทาแปน ครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ 

๑๕. นายอนุวัตร   บุญอินทร ครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ 

๑๖. นางสายพิณ   สวนใจ ครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ 

๑๗. นางพรรณภา  ดวงทอง คร ูอันดับ คศ.๒ กรรมการ 

๑๘. นางพฤกษาชาติ  ฤทธิ์เรืองโรจน คร ูอันดับ คศ.๒ กรรมการ 

๑๙. นายอิศราวิทย  จริยา ครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ 

๒๐. นางสาวจันทรจิรา  บุญเทียม ครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ 

๒๑. นางสาวอารีลักษณ  บุญเกิด ครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ 

๒๒. นางรุงรัตน  เถินบุรินทร ครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ 
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๒๓. นายสามารถ  ใสญาติ คร ูอันดับ คศ.๑ กรรมการ 
๒๔. นางสาวดาวเรือง  แสงคำ ครู อันดับ คศ.๑ กรรมการ 

๒๕. นายกิตติชัย  แกวประเสริฐ ครู อันดับ คศ.๑ กรรมการ 

๒๖. นางกรรณิกา  เกตุบุญเรือง ครู อันดับ คศ.๑ กรรมการ 

๒๗. นางสาวอรทัย  ทะบุญ ครู อันดับ คศ.๑ กรรมการ 

๒๘. นางจิตตกาญจน  สมยศ ครู อันดับ คศ.๑ กรรมการ 

๒๙. นายปยะ  ชำนาญปรุ ครู อันดับ คศ.๑ กรรมการ 

๓๐. นายณัชนนท  แสนศรี คร ูอันดับ คศ.๑ กรรมการ 

๓๑. นายรชต  วงศสุธางศรัตน ครู อันดับ คศ.๑ กรรมการ 

๓๒. นายเฉลิมเกียรติ์  เมืองงาว คร ูอันดับ ครูผูชวย กรรมการ 

๓๓. นายสิทธิพร  สินธุป ครู อันดับ ครูผูชวย กรรมการ 

๓๔. นายชัยบดี  ไชยพรม ครู อันดับ ครูผูชวย กรรมการ 

๓๕. นางกันทรากร   จันโลหิต ครู อันดับ คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

๓๖. นางสาวศศิวิมล  อินตะเนตร ครู อันดับ คศ.๑ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓๗. นายณัฐฒนันฒ  ชูคดี 
 

คร ูอันดับ คศ.๑ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหบุคลากรที่ไดรับการแตงต้ังตามคำสั่งปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัดและเต็มความสามารถเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแกราชการตอไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  20  มกราคม  ๒๕60 

 

 

 

 
 

                                                                 (นายนิกร    แกวคำดี)     

                                                          ผูอำนวยการโรงเรียนแมแจม 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแมแจม 

ปการศึกษา  2560 – 2563   
( 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ) 

 

 นางสายสุนีย สมยศ  ผูทรงคณุวุฒิ  ประธานกรรมการ  โทร 086-1143939 
 นางพิมพใจ พิทาคำ  ผูทรงคณุวุฒิ  รองประธานกรรมการ โทร 081-7641868 

พระครูมงคลวิสิฐ   ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  โทร 081-7658023 
 นายวีระพล ประสพสุข ผูทรงคณุวุฒิ  กรรมการ  โทร 081-2875323 
 นายประทีป ลิโก  ผูทรงคณุวุฒิ  กรรมการ  โทร 089-7104989 
 นายธีรภัทร สุวรรณโณ ผูทรงคณุวุฒิ  กรรมการ  โทร 093-1797939 

นายประมวล ฟองตา  ผูทรงคณุวุฒิ  กรรมการ  โทร 088-4174202 
นายอุดร  ปโย  ผูแทนศิษยเกา  กรรมการ  โทร 089-7591951 

 ร.ท. ถนอม แสงแกว  ผูแทนผูปกครอง  กรรมการ  โทร 088-4109662 
 นายอัฐ  สมยศ  ผูแทนทองถิ่น  กรรมการ  โทร 089-8500823 
 นายสมเกียรติ มีธรรม  ผูแทนองคกรชุมชน กรรมการ  โทร 089-0380047 
 บาทหลวงเอกพล ไชยรา  ผูแทนศาสนา  กรรมการ  โทร 081-1649942 
 พระครูสุนทรธรรมวิบูลย  ผูแทนศาสนา  กรรมการ  โทร 081-9520424 
 นางเจนจิรา วงศวัฒนานุกุล ผูแทนครู  กรรมการ  โทร 091-8570773 
 นายนิกร  แกวคำดี  ผูอำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ โทร 083-5648846 

 

 

 

 

 

 

 


