
 

 

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
อ าเภอเวียงป่าเป้า   จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ 



(1) 
 

ประกาศโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 

เร่ือง  บันทึกความเห็นชอบและการประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563 

*************************************************************************************** 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษา
และการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นแผนด าเนินงานของโรงเรียนต่อไป 

   

  ประกาศ  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

ลงนามผู้เห็นชอบการใช้แผนปฏิบัติราชการ  ลงนามประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ 
 
 

……………………………………………. 

  
 

ว่าที่ร้อยโท……………………………………. 
(นายเทอดศักดิ์   ฮ่ันตระกูล)         (ทวีป   วงศ์ชาลีกุล) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
 



(2) 
 

ค ำน ำ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563 ฉบับนี้  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมจัดท าขึ้น      
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะตอบสนองวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของโรงเรียน  
โดยเฉพาะ ภาพความส าเร็จของโรงเรียนดีประจ าต าบล โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนสถานศึกษา
พอเพียง และโรงเรียนประชารัฐ  ตลอดจนนโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด  รวมทั้งแก้ปัญหา
สภาพปัจจุบัน  และความจ าเป็นเร่งด่วน มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพมาตรฐาน จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2  ภายใต้เงื่อนไขที่มีทรัพยากรอันจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ในฐานะที่เป็นส่วนราชการได้ก าหนดทิศทางของภารกิจหลัก          
ในการด าเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
และคุณภาพของโรงเรียนดีประจ าต าบล จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563 นี้ขึ้น     
เพ่ือใช้ก าหนดทิศทางในการปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของส านักงาน            
เขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน               
ได้อย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน สมาคมครูกับผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ  2562   ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และเชื่อมั่นว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563 
ฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
   
   

 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
                                                                   ตุลาคม  2562 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไป  ภารกิจ  และปริมาณงาน 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไป  ภารกิจ  และปริมาณงาน 

 
1. สภาพทั่วไป 

ปีการศึกษา 256๒ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมเปิดการสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 21 ห้องเรียน  จัดแผนผังเรียนแบบ  3-4-3/4-4-3  มีครู
ประจ าการ ทั้งสิ้น  37  คน  พนักงานราชการ  3  คน  ครูอัตราจ้าง 9 คน  นักการ 3 คน  พนักงาน
ขับรถ 1 คน   เจ้าหน้าที่สารบรรณ  1  คน  แม่บ้าน  1  คน  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 656 คน   
โรงเรียนมีเขตพ้ืนที่บริการ  3  ต าบล  คือ  ต าบลแม่เจดีย์  ต าบลแม่เจดีย์ใหม่  และต าบลเวียงกาหลง  
รวมโรงเรียนทั้งสิ้น 19  โรงเรียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  
โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
 
2.  ภารกิจ  และปริมาณงานในความรับผิดชอบ 
 2.1  ภารกิจ  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  มีภารกิจที่ส าคัญคือ  จัดการศึกษา ภาคบังคับ   
ช่วงชั้นที่  3  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ช่วงชั้นที่  4   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  ให้กับนักเรียนในเขตบริการ 
     2.1.1   จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน จ าแนกตามระดับชั้น มีดังต่อไปนี้  
ช่วงชั้นที่ 3 

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 16 15 31 
ห้อง 2 17 13 30 
ห้อง 3 12 19 31 
รวม 45 47 92 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 20 7 27 
ห้อง 2 17 12 29 
ห้อง 3 8 20 28 
ห้อง 4 10 18 28 
รวม 55 57 112 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 22 19 41 
ห้อง 2 15 16 31 
ห้อง 3 11 21 32 
รวม 48 56 104 
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ช่วงชั้นที่ 4 

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 9 23 32 
ห้อง 2 25 14 39 
ห้อง 3 13 13 26 
ห้อง 4 7 24 31 
รวม 54 74 128 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 14 16 30 
ห้อง 2 20 15 35 
ห้อง 3 6 19 25 
ห้อง 4 10 16 26 
รวม 50 66 116 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 12 26 38 
ห้อง 2 18 16 34 
ห้อง 3 4 28 32 
รวม 34 70 104 

 
2.1.2 จ านวนข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนมีดังนี้ 
2.1.2.1 ข้าราชการครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา มีดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) 
-  ปริญญาโทและสูงกว่า 25 
-  ปริญญาตรี 12 
-  ต่ ากว่าปริญญาตรี - 

รวม 37 

 
2.1.2.2 พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว มีดังนี้ 

 
รายการ จ านวน (คน) 

-  พนักงานราชการ 3 
-  ครูอัตราจ้าง 9 
-  ลูกจ้างประจ า 2 
-  ลูกจ้างชั่วคราว 4 
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2.2  ปริมาณงานในความรับผิดชอบ   ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม        
มีจ านวนบุคลากร ในความรับผิดชอบจ าแนกตามโครงสร้าง (ตารางท่ี 1) ดังนี้ คือ   

 

 
 

                                                 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ดังนี้ 
1. ผลงานของโรงเรียน 
   - ปีการศึกษา  2546   โรงเรียนพระราชทานขนาดกลาง ปี 2546   จากกระทรวงศึกษาธิการ  
   - ปีการศึกษา  2548 สถานศึกษาต้นแบบฝึกปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการ 
   คัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งใหม่ 
   - ปีการศึกษา  2550 โรงเรียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 

สถานศึกษา (สมศ.) ระยะที่  2 (2550) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในระดับดีมาก 

   - ปีการศึกษา  2550 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 

   - ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนต้นแบบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ประจ าปีการศึกษา 2551 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 

   - ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง กระทรวงสาธารณสุข 
   - ปีการศึกษา  2553 ผ่านการด ารงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  
                               จากกระทรวงศึกษาธิการ  

- ปีการศึกษา  2553 นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็น “เด็กดีศรีเชียงราย” ประเภท เด็ก
ผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน จากเหล่ากาชาดจังหวัด
เชียงราย 

   - ปีการศกึษา  2553 รางวัลเหรียญทองอันดับ1 ระดับประเทศ การแข่งขันละคร 
   คุณธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม   

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 
   - ปีการศึกษา  2553 เป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   เชียงราย  เขต 2 จัดนิทรรศการแสดงผลงานสมัชชาสภานักเรียน  
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60 
   - ปีการศึกษา  2553 เป็นโรงเรียนต้นแบบในการสร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด ตาม 

โครงการสร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงราย  เขต 2 

- ปีการศึกษา  2553 รางวัลชมเชย รอบชิงชนะเลิศ โครงการกรุงไทยยุววาณิช โครงงาน
บริษัทงามเวียงกาหลง ระดับประเทศ ของธนาคารกรุงไทย 

- ปีการศึกษา  2553 นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาครบ ร้อยละ100 ระยะเวลา 3 ปี 
ติดต่อกัน ตั้งแตป่ีการศึกษา 2551-2553 

   - ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนดีประจ าต าบล ต้นแบบ รุ่นที่ 1 
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ผลงานของโรงเรียน (ต่อ) 
   - ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ 
   - ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนแกนน าครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง สถาบันส่งเสริมการสอน
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปีการศึกษา 2552 
   - ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2552 

- ปีการศึกษา  2554 ได้รับรางวัลโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เป็น 
ผลงานที่มีการปฏิบัติดี (Good practice) โครงการส่งเสริมนิสัย  
รักการอ่าน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 36  

   - ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนจัดกิจกรรม/แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีบูรณาการการอ่าน 
    กับกิจกรรมการเรียนการสอน “ระดับด”ี ตามโครงการส่งเสริม 
    เยาวชนรักการอ่าน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มย่อยท่ี2 

   จังหวัดเชียงราย สพม.36 
   - ปีการศึกษา  2554 จัดนวัตกรรมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เป็นผลงานที่มี การ 

ปฏิบัติที่ดี  “ระดับดี เด่น” ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนรัก       
การการอ่าน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มย่อยท่ี 2 

    จังหวัดเชียงราย สพม.36 
- ปีการศึกษา  2555 ได้รับรางวัลโรงเรียนที่จัดกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่ม 

สาระต่างๆ ที่มีบูรณาการอ่านกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

   - ปีการศึกษา  2555 ได้รับรางวัลโรงเรียนที่จัดกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่ม 
สาระต่างๆ ที่มีบูรณาการอ่านกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

   - ปีการศึกษา  2558 รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันละครคุณธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 

   - ปีการศึกษา  2559 รางวัลBest practice โครงการนักธุรกิจน้อย 
   - ปีการศึกษา  2559 รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันละครคุณธรรม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม              
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 

   - ปีการศึกษา  2559 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
   - ปีการศึกษา  2559 ได้รับทุนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
        คณะเทคนิคการแพทย์ (นายศราวุธ  ธิวัง) 
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ผลงานของโรงเรียน (ต่อ) 
   - ปีการศึกษา  2559 ได้รับโควตาเรียนต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโครงการ”ค่ายเพาะ 

ต้นกล้าพลังงานสร้างคุณค่าเยาวชน ประจ าปี 2559”            
(นายรัชชานนท์ พรหมมายน) 

   - ปีการศึกษา  2559 ได้รับทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยไป๋เซ่อ มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน จ านวน 2 คน 

- ปี พ.ศ.2559 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การประกวดละคร
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 

- ปี พ.ศ.2559  ได้รับรางวัลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
สถานศึกษา 

- ปี พ.ศ.2559 ได้รับการคัดเลือกให้มีผลงานระดับดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ  
(MOE Awards) ประเภทสถานศึกษา สาขาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ปี พ.ศ.2559  ได้รับรางวัล Best Practice โครงการ “นักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม” 
- ปี พ.ศ.2559 ได้รับรางวัล ระดับดี เยี่ยม การน าเสนอผลงานดี เด่น  (Best 

Practice) ระดับภูมิภาค โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล “หนึ่ง
โรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์” จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ปี พ.ศ.2559 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษา 
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม
หลั กป รัชญ าของเศรษ ฐกิ จพอ เพี ยง ปี ก ารศึ กษ า 2559 
“สถานศึกษาพอเพียง 2559” 

- ปี พ.ศ.2559 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมิน “ศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลั กปรัชญ าของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ด้ านการศึ กษ า             
ปีการศึกษา 2559” 

- ปี พ.ศ.2559 ได้ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบ “โรงเรียนดีประจ าต าบลที่ยั่งยืน” 
.   จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ปี พ.ศ.2560 ได้เข้าร่วมการสัมมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน 

และการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประเภทการเดิน
พาเหรด 
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- ปี พ.ศ.2560 ได้เข้าร่วมการสัมมนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตอย่างยั่งยืน 
และการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ของวงโยธวาทิต 
MAEKACHAN DRUMLINE ประเภทการประชันการตีกลอง 

- ปี พ.ศ.2560 ได้ รั บ รางวั ล ชม เช ยระดั บ ป ระ เท ศ  ก ารจั ด  Symposium          
การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ
รูปแบบโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ปี พ.ศ.2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหนังสั้นแม่น้ าโขง 
ประเภท ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง “My Summer : เพ่ือนกัน     
วันปิดเทอม” ทีม : คน ธรรม หนัง  โครงการเทศกาลหนังแม่น้ า
โขงและศิลปะแห่งสายน้ า 

- ปี พ.ศ.2561 ได้รับรางวัล บทดีเด่น การประกวดหนังสั้นแม่น้ าโขง ประเภท
ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง “My Summer : เพ่ือนกันวันปิดเทอม” 
ทีม : คน ธรรม หนัง  โครงการเทศกาลหนังแม่น้ าโขงและศิลปะ
แห่งสายน้ า 

- ปี พ.ศ.2561 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงการ 3    
โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์  ปลอดภัย ไร้มลพิษ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

- ปี พ.ศ.2561  ได้รับรางวัลเกียรติยศ Young Artist Recognition Prize PMAC  
2019 World Art Contest ระดับอายุ14 – 17 ปี 

 
2. ผลงานผู้บริหารสถานศึกษา  

    - ปีการศึกษา  2546 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นในการจัดการโรงเรียนพระราชทาน 
ขนาดกลาง  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

   - ปีการศึกษา  2547 ผู้บริหารต้นแบบในการปฏิบัติการเรียนรู้  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย  เขต  2  

   - ปีการศึกษา  2548 วิทยากรพี่เลี้ยงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย  เขต  2 

   - ปีการศึกษา  2549 บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านปฏิบัติงานส่งเสริมการสอนและการ 
ประกันคุณภาพสถานศึกษา 

   - ปีการศึกษา  2551 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
   - ปีการศึกษา  2552 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
   - ปีการศึกษา  2553 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
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   - ปีการศึกษา  2554 ผู้บริหารสถานศึกษาหนึ่งแสนครูดี คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
   - ปีการศึกษา  2555 ผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีต าบล 
   - ปีการศึกษา  2556 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
   - ปีการศึกษา  2557 ผ่านการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
   - ปีการศกึษา  2558 ผ่านการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
   - ปีการศึกษา  2558 ผ่านการประเมินโรงเรียนสีขาว 
   - ปีการศึกษา  2559 รางวัลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
   - ปีการศึกษา  2560    รับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

ส าหรับสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2559 
   - ปีการศึกษา  2560    รางวัลชมเชย ระดับประเทศ  การจัด Symposiumการประกวด

ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพรูปแบบ
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์   
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
3. ผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ปีการศึกษา  2551 
   - ครูต้นแบบ จ านวน 13 ราย  
   - ครูแกนน า จ านวน 8 ราย  
   - ครูดีเด่นด้านการสอน     จ านวน 14 ราย   
   - ครูดีในดวงใจ จ านวน 1 ราย   ปีการศึกษา 2548 
   - ครูช านาญการพิเศษ  2  ราย 
   - ครู  TA  จ านวน  4  ราย 
 
ปีการศึกษา  2552 
- ครูต้นแบบ จ านวน   3 ราย  
- รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   1   ราย 
- ครูดีเด่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน  7  ราย 
- ครูดีเด่นด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จ านวน  7  ราย 
- ครูดีเด่นด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  จ านวน  7  ราย 
- ลูกจ้างประจ าดีเด่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน  1  ราย 
 
ปีการศึกษา  2553 
- ครูอัตราจ้างดีเด่น จ านวน   1 ราย  
- พนักงานราชการดีเด่น จ านวน   1 ราย  
- ลูกจ้างประจ าดีเด่น จ านวน   1 ราย  
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- ครูดีเด่น จ านวน   5 ราย  
- คร ูMaster teacher จ านวน   8 ราย  
 
ปีการศึกษา  2554 
- ครู ช านาญการพิเศษ จ านวน   3 ราย  
- ครู แสนดี จ านวน   3 ราย  
- ครู ดี จ านวน   10  ราย คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
 
ปีการศึกษา  2555 
- ครู ช านาญการพิเศษ จ านวน 4 ราย  
- ครู แสนดี จ านวน 7 ราย  
- คร ูดีเด่น จ านวน    1 ราย เนื่องในวันครู ระดับอ าเภอ 
- ครู ดี จ านวน   10 ราย คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
- บุคลากรดีเด่น 2 ราย 
  
ปีการศึกษา  2556 
- ครู ช านาญการพิเศษ จ านวน 5 ราย  
- ครู ดี จ านวน   10 ราย คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
- บุคลากรดีเด่น 2 ราย  

 
ปีการศึกษา  2557 
- ครู ช านาญการพิเศษ จ านวน 5 ราย  
- ครู ดีเด่น จ านวน    1 ราย เนื่องในวันครู ระดับอ าเภอ 
- ครู ดี จ านวน   16 ราย คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
 
ปีการศึกษา  2558 

  - ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จ านวน 3 ราย 
- ครู ช านาญการพิเศษ   จ านวน 2 ราย  
- ครู ดีเด่น จ านวน    1 ราย เนื่องในวันครู ระดับอ าเภอ 
- ครู ดีเด่น จ านวน   25 ราย เนื่องในวันครูและวันหัวใจสีแดง 

 
ปีการศึกษา  2559 
- ครู ช านาญการพิเศษ   จ านวน 2 ราย  
- โล่รางวัลเกียรติยศ SPM 36  Award จ านวน 1 ราย  
- รองชนะเลิศรางวัล SPM 36 Award จ านวน  1 ราย 
- ครู ดีเด่น จ านวน  1 ราย เนื่องในวันครู ระดับอ าเภอ 
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ปีการศึกษา  2560 
- ครู ดีเด่น จ านวน  12 ราย เนื่องในวันครู  
 
ปีการศึกษา  2561 
- ครู ช านาญการพิเศษ   จ านวน 1 ราย  
- ครู ดีเด่น จ านวน  12 ราย เนื่องในวันครู  
 

4. ผลงานนักเรียน 
 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
1 

 
 

ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3 

ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธิติพร   
เค้ามูล 

1. นางวรรณิภา 
จันทร์น้อย 

2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6 

ทองแดง 10 1. นางสาวชลวรินทร์  
ศรีค าขัติ 
  

1. นางวรรณิภา 
จันทร์น้อย 
  

3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. เด็กหญิงสุพิชชา    
ปุ๊ดสม 
  

1. นางสาวสุชาดา 
นัยติ๊บ 
  

4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.4-ม.6 

ทองแดง 6 1. นางสาวปภาวดี    
ศรีโวย 
  

1. นางสาวสุชาดา 
นัยติ๊บ 
  

5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ม.1-ม.3 

เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิง
วนัสนันท์  โกฏิยานนท์ 

1. นายไชยวิชิต 
เมืองค า 

6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ม.4-ม.6 

เข้าร่วม 5 1. นางสาวนฤภร   
แก้วอ้าย 

1. นายไชยวิชิต 
เมืองค า 

7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3 

ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนริศรา 
อวดห้าว 
  

1. นายจิราวุฒิ    
วงศ์พระครู 
  

8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลรัตน์ 
จันตะบุญ 
  

1. นายจิราวุฒิ    
วงศ์พระครู 

9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ  
ม.1-ม.3 

เงิน 9 1. เด็กหญิงมณฑกาล 
คิดงาม 
 
 

1. นายไชยวิชิต    
เมืองค า 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่อง

อาขยานท านองเสนาะ  
ม.4-ม.6 

เงิน รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นางสาวพัณณกร 
วังแจ่ม 
  

1. นายไชยวิชิต    
เมืองค า 
  

11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชน 
คนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ 
(๖ บท) ม.1-ม.3 

เงิน รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1.เด็กหญิงพรพรรณ 
วรรณใจ 
2. เด็กหญิงแคทรียา 
พาแขะ 

1. นางวรรณิภา    
จันทร์น้อย 
  

12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชน 
คนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ 
(๔ บท) ม.4-ม.6 

เข้าร่วม 4 1. นางสาวอรุณี 
ทองค า 
2. นางสาวแพรวพรรณ 
สุตันแก้ว 

1. นางวรรณิภา    
จันทร์น้อย 
 
 

13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม)  
ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุทธชาติ 
สวัสดิ์นที 
2. เด็กชายอัครพนธ์ 
มาชื่น 

1. นางสาวสุชาดา    
นัยติ๊บ 
2. นายฉัตรนคร   
พูลค า 

14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม)  
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธมลวรรณ
นิตยารส 
  

1. นางสาวสุชาดา    
นัยติ๊บ 

15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์ 
ยอดค าปัน 

1. นางสาวอารีย์   
ยานะ 

16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายพชรดนัย    
ต๋าค ามา 

1. นางชยาภรณ์   
กาวิต๊ะ 

17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. เด็กชายกษิดิ์เดช 
อุปนันเมือง 
2. เด็กชายบรมสกุล 
ไทยากรณ์ 

1. นางรัตนันท์
ภรณ์ทะจันทร์ 
2. นางชยาภรณ์   
กาวิต๊ะ 

18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

ทองแดง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นางสาวชุดา    
ปินใจกุล 
2. นายเจษฎา  พรมมี 
  

1. นางรัตนันท์
ภรณ์ทะจันทร์ 
2. นางชยาภรณ์   
กาวิต๊ะ 

19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ม.1-ม.3 
 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาณุมาส 
ชัยวัง 
 
 
 

1. นางสาวอุรารัตน์ 
แก้วศิลา 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว  

ม.4-ม.6 
ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันธิดาภรณ์ 

ยงเพชร 
1. นางสาวอุรารัตน์
แก้วศิลา 

21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา 
ถุงทรัพย์ 
2. เด็กชายภู
ชิสส์   ต่อมหล้า 

1. นางชยาภรณ์   
กาวิต๊ะ 
2. นางรัตนันต์
ภรณ์ทะจันทร์ 

22 คณิตศาสตร์ การแข่งขนัต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ม.4-ม.6 

ทอง 6 1. นางสาวปุณณมาส 
จินะเทพ 
  

1. นางชยาภรณ์   
กาวิต๊ะ 
  

23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรนันท์    
ธิใจเงิน 
  

1. นางสาวอารีย์ 
ยานะ 
  

25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพิชชา   
ชะลาชุม 

1. นางสาวอารีย์ 
ยานะ 

26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต  
ม.1-ม.3 

เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกฤษติกร 
ยิ่งชนะ 

1. นางสาวอุรา
รัตน์   แก้วศิลา 

27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนงลักษณ์ 
พรหมแก้ว 
2. เด็กหญิงปวันรัตน์ 
กันไว 
3. เด็กหญิงศุภจิรา  
สินมูล 

1. นางสาวพรพิมล
สมอ 
2. นางศรัญญา    
พวงอาภัย 
  

28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

เข้าร่วม 5 1. นายณัฐการณ์   
วางท ี
2. นางสาวพิมพ์ชนก
หลวงติ๊บ 
3. นางสาวเบญจรัตน์
ค านิลนคร 

1. นายนุวัฒน ์  
ทะจันทร์ 
2. นางเบญจมาส
ชัยวิสิทธิ ์
  
 

29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 

เงิน 4 1. เด็กชายชยธร   บาง
ส ารวจ 
2. เด็กหญิงธิติ
พร   เค้ามูล 
3. เด็กหญิงสุ
ภัสสร   ใจเป็ง 
 

1. นางพรพิมล 
สมอ 
2. นางศรัญญา    
พวงอาภัย 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 

เงิน 4 1. เด็กชายชยธร    
บางส ารวจ 
2. เด็กหญิงธิติพร   
เค้ามูล 
3. เด็กหญิงสุภัสสร   
ใจเป็ง 

1. นางพรพิมล 
สมอ 
2. นางศรัญญา    
พวงอาภัย 
  

30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6 

เงิน รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นางสาวรุ่งนภา    
นาเต็ม 
2. นางสาวศศิวิภา   
ห่มเมืองมา 
3. นางสาวอัจฉริยา 
อุ่นนะ 

1. นางสาวพร  
ปู่แขก 
2. นางนนิชลา   
ธรรมชัย 
  

31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐนิชา 
หลวงติ๊บ 
2. นางสาวทิชาภรณ์ 
ทาประเสริฐ 
3. เด็กหญิงพิชชา
ปวงวรรณา 

1. นางเมธาวี 
จันต๊ะวงศ์ 
2. นายอุดมชัย    
กุแสนใจ 
  

32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่1 

1. นางสาวกฤตธีรา  
ยานะนวล 
2. นายจักรกฤษณ์ 
ฟองสุภา 
3. นางสาวจิตตรา  
หล้ากาศ 

1. นางสาวพร   
ปู่แขก 
2. นางนนิชลา
ธรรมชัย 
  

33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงปรารถนา 
แสนตัน 
2. เด็กหญิงวรรณิษา 
วงศ์สาย 
3. เด็กชายอัษฎาวุธ 
อินต๊ะอ้น 

1. นางสาวพรพิมล
สมอ 
2. นางศรัญญา    
พวงอาภัย 
  

34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ม.4-ม.6 

เงิน 8 1. นางสาวญานิกา   
ปาทายะ 
2. นางสาวมนันชญา  
ยอดเงิน 
 

1. นางสาวพร   
ปู่แขก 
2. นางศรัญญา    
พวงอาภัย 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
     3. นายเสกสรรค์   

ศรีทอง 
 

35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. เด็กชายฉัตรชัย  
บุญเสริฐ 
2. เด็กชายศตวรรษ 
ทับลอย 

1. นางสาวพรพิมล
สมอ 
2. นางศรัญญา    
พวงอาภัย 

36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

เงิน 4 1. นายกิตติพงษ์    
ค าก่ า 
2. นายภูเบศร์    
หวานหอม 

1. นางสาวพร   
ปู่แขก 
2. นางนนิชลา
ธรรมชัย 

37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินนานสาม
มิติ (3D) ม.1-ม.3 

-  1. เดก็ชายธนกฤต    
จินะเมืองใจ 
2. เด็กชายธนพล    
จันดา 

1. นายสุริยัน    
จันดา 
  

38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินนาน 
ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

ทองแดง 11 1. เด็กชายธนกฤต    
จินะเมืองใจ 
2. เด็กชายธนพล    
จันดา 

1. นายสุริยัน    
จันดา 
  

39 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  
 ต๊ะใจมูล 
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์ 
ชนาวร 
3. เด็กหญิงพนิตธิดา 
เกียรติหาญกล้า 
4. เด็กชายวรุตม์    
ศรีค า 
5. เด็กชายศรา
วุฒิ   บุญเป็ง 

1. นายวรากร
ปัญญาค า 
2. นายอดิศักดิ์  
บุญเถาว์ 
  

40 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นางสาวกัลย
รัตน์   ร่มพนาธรรม 
2. นางสาวจรัส
ศรี   ไทยใหม่ 
3. นายสาวิทย์   สุข
ประเสริฐ  
 

1. นางสาววิไล
ลักษณ์   ขันจันทร์ 
2. นาย
ปฏิญาณ   หลาบ
มาลา 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
     4. นางสาวสุภากานต์ 

มาหล้า 
5. นางสาว
อมรรัตน์  พงษ์โชคธนา 

 

41 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

เงิน 5 1. เด็กชายจีรศักดิ์   
อินแสงแวง 
2. เด็กหญิงธีริศรา  
เลิศลาด 
3. เด็กชายภูชิสส์   
ต่อมหล้า 
4. เด็กหญิงอรปรียา 
แก้วมงคล 
5. เด็กหญิงอรพลิน  
กาสัน 

1. นายวรากร
ปัญญาค า 
2. นายปฏิญาณ 
หลาบมาลา 
  

42 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

เงิน 6 1. นายคณาธิป     
นวลรัตน์ 
2. นางสาวชลนิภา  
เชื้อดวงขาว 
3. นายธนวิทย์    
แสงอิน 
4. นางสาวนภัสนันท์ 
ตากองแก้ว 
5. นางสาวสิรินทรา 
เขตสามดวง  

1. นางสาววิไล
ลักษณ์  ขันจันทร์ 
2. นายอดิศักดิ์  
บุญเถาว์ 
  

43 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตยชญ์ 
ชมภู 
2. เด็กชายธราดล    
จิเหิบ 
3. เด็กชายภูชิสส์   
ต่อมหล้า 
4. เด็กชายภูมิรพี 
กุญชร 
5. เด็กชายเกรียงไกร 
ถ้วยเหลือง 
  

1. นายวรากร
ปัญญาค า 
2. นายอดิศักดิ์  
บุญเถาว์ 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
44 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญจิรา 
แก้วบุญมา 
2. นางสาวชมัยพร   
ปะระวัง 
3. นางสาวญาณิศา   
ใจกล้า 
4. นางสาวพิมญาดา 
ประสิทธิกูล 
5. นายอิทธิเดช    
วางฐาน 

1. นายวรากร
ปัญญาค า 
2. นางสาววิไล
ลักษณ์   ขันจันทร์ 
  

45 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดละคร
คุณธรรม ม.1-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรอง
กาญจน์  เกี๋ยงภาลัก 
2. นายกฤษณะ  
กระทง 
3. นายกิตติพันธ์ 
สมโภชน ์
4. นางสาวณัฐณิชา
วิจิตรธนสาร 
5. นางสาวนันทรัตน์ 
บุญปั๋น 
6. นางสาวปริญญา 
สิทธิยศ 
7. นายภัทรพล   
 ทิศวงค์ 
8. นาย
มนัสนันท์  จันทร์อาสา 
9. นางสาววิชชุดา 
พรหมธิ 
10. นางสาววิราวรรณ 
ธิค า 
11. นางสาวศศิวิมล 
กันสุไลย์ 
12. นางสาวศุภิสรา  
ปาสา 
 

1. นายวรพจน์ 
กันธิยะ  กันธิยะ 
2. นายอดิศักดิ์  
บุญเถาว์ 
3. นางสาวปิ่นแก้ว 
ยานะจิตร 
4. นางเบญจมาส 
ชัยวิสิทธิ ์
5. นางสาวสุชาดา 
นัยติ๊บ 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
     13. นายสรศักดิ์    

ยาวิราช 
14. นายสายฟ้า   
เสมยอด 
15. นางสาวสุภารัตน์ 
แซ่ม่ัว 
16. นายอัครพล    
วังวงค์ 
17. นายอัครพล    
แก้วพริก 
18. นายเจษฎา    
อารุณ 
19. นายเมธาพร    
มะโนฟู 
20. นายเอกลักษณ์   
สุกันทา 

 

46 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดละคร
ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์
ปัญญาป้อ 
2. นางสาวณัฐนิชา
วิจิตรธนสาร 
3. เด็กชายณัฐวัฒน์ 
ตันหอมช่วย 
4. นายณัฐวุฒิ  สิธิอ้าย 
5. นางสาวนันทรัตน์ 
บุญปั๋น 
6. นางสาวนิชาภา 
หน่อโอย 
7. นายภูวดล   
จ าปาวัน 
8. นายรัชชานนท์    
ใจสักเสิญ 
9. นางสาววิราวรรณ  
ธิค า 
10. นางสาวศศิวิมล 
กันสุไลย์ 

1. นายวรพจน์ 
กันธิยะ 
2. นายฉัตรนคร 
พูลค า 
3. นางสาวสุชาดา 
นัยติ๊บ 
4. นายอดิศักดิ์  
บุญเถาว์ 
5. นายวรากร
ปัญญาค า 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
     11. นางสาวศิริพร 

ประกัน 
12. นายสร้างสรรค์ 
สันติกาญจน์ 
13. นายสิทธิกร   ดู่ค า 
14. นางสาวสุภารัตน์ 
แซ่ม่ัว 
15. นายสุรเชษฐ์ 
มัชชะ 
16. นายอัครพล   
แก้วพริก 
17. นายอัครพล    
วังวงค์ 
18. นางสาวเขมิกา   
ใจเป็ง 
19. นายเจษฎา    
ธิจิตตัง 
20. นายเมธาพร    
มะโนฟู 

 

47 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ 
จ าปา 
  

1. นายปฏิญาณ 
หลาบมาลา 
 

48 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

ทอง 5 1. นางสาวปวีญา    
ศรีทอง 

1. นายปฏิญาณ 
หลาบมาลา 
 

49 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย 
ม.1-ม.3 

ทอง 7 1. เด็กชายกฤติกร  
เกิดศรี 
2. เด็กหญิงณิชา    
ธิรินทอง 

1. นางสาววิไล
ลักษณ์   ขันจันทร์ 
2. นายปฏิญาณ 
หลาบมาลา 

50 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย 
ม.4-ม.6 

ทอง 9 1. นางสาวชริญา 
ปาต๊ะ 
2. นายอัษฎา  ยาวิลาด 
  
 
 

1. นางสาววิไล
ลักษณ์  ขันจันทร์ 
2. นายอดิศักดิ์  
บุญเถาว์ 



 21 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
51 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดสวดมนต์แปล
อังกฤษ ม.1-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นางสาวกนกวรรณ 
ยศบัวพิตร 
2. เด็กหญิงกันธิชา 
พฤษหอม 
3. เด็กหญิงก่ิงกมล  
สมวัง 
4. นางสาวชนชนก  
บัวลาเสิศ 
5. เด็กหญิงณัฐจิรา   
ใจวงค ์
6. เด็กหญิงศุภลักษณ์
เถิงกันทา 
7. เด็กหญิงสุพิชญา 
มูลใจหาญ 
8. เด็กหญิงอารียา  
การเพียร 
9. นางสาวอุบลวรรณ 
ศรีบุญเรือง 
10. นางสาวโยชิตา 
วงษ์แก้ว 

1. นางสาวพรพิมล
มัลลิกาวงศ์ 
2. นางสาวพรพิมล
ทะละถา 
3. นางสาววิไล
ลักษณ์  ขันจันทร์ 
  

52 สุขศึกษา 
และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา  
ม.1-ม.3 

ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิชญากรณ์ 
วังเหลิม 
2. เด็กหญิงวรัชยา 
มะลิวัน 

1. นายชยณัฐ  
เสาร์ปา 
2. นายศรชัย   
กาวิต๊ะ 

53 สุขศึกษา 
และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา  
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิกานต์ 
ขันเต๋ 
2. นางสาวศิริยากร 
กุญชร 

1. นายชยณัฐ  
เสาร์ปา 
2. นายศรชัย   
กาวิต๊ะ 

54 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 

ทอง 5 1. นางสาววริชศา   
กันเพชร 

1. นางอัจฉราพร
ยารังษี 

55 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.4-ม.6 

เงิน 8 1. นางสาวนภัสสร
อินต๊ะวงค์ 

1. นางอัจฉราพร
ยารังษี 

56 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นายวรินทร  สารสม 
  

1. นางอัจฉราพร
ยารังษี 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
57 ศิลปะ-

ทัศนศิลป์ 
การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นางสาวลักษิกา  
สารพันธ์ 
  

1. นางอัจฉราพร
ยารังษี 

58 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing)  
ม.4-ม.6 

ทองแดง 9 1. นายเจตรินทร์   
ชัยสวัสดิ ์
  

1. นางอัจฉราพร
ยารังษี 

59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.1-ม.3 

ทอง 6 1. เด็กชายกวินภพ 
สายวังจร 
2. เด็กชายกิตติชัย  
เยียเบียงกู่ 
3. เด็กชายจิรายุ    
แลเซอะ 
4. นางสาวนัทชา   
เมอแล 
5. เด็กหญิงปาลิดา 
เครื่องค า 

1. นายสัชชุุกร 
แก้วค าแดง 
  

60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.4-ม.6 

ทอง 7 1. นายชาญณรงค์ 
ปัญญาป้อ 
2. นายณัฐวัฒน์    
ตันหอมช่วย 
3. นายภัทพล   ชายค า 
4. นายวรฤทธิ์    
ศรีวิชิต 
5. นายสรศักดิ์    
ยาวิราช 
6. นายสิทธิกร   ดู่ค า 

1. นายสัชชุุกร 
แก้วค าแดง 
  

61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย  
ม.4-ม.6 

ทอง 8 1. นายภัทพล   ชายค า 
  

1. นายสัชชุุกร 
แก้วค าแดง 
  

62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 

-  1. เด็กหญิงธรรณ
กาญจน์  บุญอ้าย 
  

1. นายสัชชุุกร 
แก้วค าแดง 
  

63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นางสาววัชราภรณ์ 
ชัยมงคล 
  

1. นายสัชชุุกร 
แก้วค าแดง 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง

ไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 

ทอง 6 1. เด็กหญิงสุนีรัตน์  
ร่มพนาธรรม 
  

1. นายสัชชุุกร 
แก้วค าแดง 
  

65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 

ทอง 5 1. น.ส.ชฏาภรณ์    
จะย่อ 
  

1. นายสัชชุุกร 
แก้วค าแดง 
  

66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

ทองแดง 10 1. นางสาววิสุตา   
แซ่เล่า 
  

1. นายสัชชุุกร 
แก้วค าแดง 
  

67 ศิลปะ-ดนตรี เดี่ยวสะล้อ ไม่ก าหนด 
ช่วงชั้น 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. เด็กชายเกียรติศักดิ์ 
ปัญญาอ้าย 
  

1. นายอุดมชัย    
กุแสนใจ 
  

68 ศิลปะ-ดนตรี เดี่ยวซึง ไม่ก าหนดช่วงชั้น ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. เด็กชายเกียรติศักดิ์
ปัญญาอ้าย 
  

1. นายปรีชา    
บุญอินทร์ 
  

69 ศิลปะ-ดนตรี เดี่ยวขลุ่ย ไม่ก าหนด 
ช่วงชั้น 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรพงษ์    
ปานาที 

1. นายปรีชา    
บุญอินทร์ 

70 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันร าวงมาตรฐาน 
ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทนิภา 
ปัญญาไว 
2. เด็กชายชินดนัย 
สายใจ 
3. เด็กชายธีรภัทร  
พวงก่ิงแก้ว 
4. เด็กหญิงนพมาศ 
ปัญญาไว 
5. เด็กหญิงปพิชญา 
สารชัยวงค์ 
6. เด็กชายภูวดล    
จ าดี 
7. เด็กชายสงกรานต์ 
บุญทวี 
8. เด็กหญิงสิริกัญญา 
ศิริพรสมบัติ 
9. เด็กหญิงสุพัตรา 
แสงปัญญา 

1. นายปรีชา    
บุญอินทร์ 
2. นางสาวศิริน
ทิพย์  สกิจกัน 
3. นางอัจฉราพร 
ยารังษี 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
     10. เด็กชายอนุสรณ์ 

ปิงใจ 
 

71 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันร าวงมาตรฐาน 
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นางสาวกิตติวรรณ 
ค าเหล็ก 
2. นางสาวขวัญชนก 
ขัติราช 
3. นางสาวขวัญรัตน์ 
กาขัด 
4. นายคฑาวุธ    
เครื่องค า 
5. นายจีรศักดิ์    
กันทะวงศ์ 
6. นายชมภูศักดิ ์   
ยาเคาะ 
7. นายดิษฐเดช   สุนะ 
8. นางสาวปาริชาติ  
ค าแก้ว 
9. นายศุภกิตติ์    
หยูทองแก้ว 
10. นางสาวอารียา 
กฤษณาไพร 

1. นายปรีชา    
บุญอินทร์ 
2. นางสาวศิริน
ทิพย์   สกิจกัน 
3. นางอัจฉราพร 
ยารังษี 
  

72 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติวรรณ 
ค าเหล็ก 
2. นางสาวขวัญชนก 
ขัติราช 
3. นางสาวขวัญรัตน์ 
กาขัด 
4. นางสาวนภัสกร  
สืบปัญญา 
5. นางสาวปาริชาติ  
ค าแก้ว 
6. นางสาวสรัลชนา 
บุญธรรม 
7. นางสาวสุภาษิณีย์ 
มูลวัง 

1. นายปรีชา    
บุญอินทร์ 
2. นางสาวศิริน
ทิพย์   สกิจกัน 
3. นางอัจฉราพร 
ยารังษี 
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     8. นางสาวอารียา 

กฤษณาไพร 
 

73 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันการแสดงตลก 
ม.1-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา    
หมื่นถา 
2. นายกฤษฏา อภิรมย์ 
3. นายพนาลักษณ์  
ทามัน 
4. นายสร้างสรรค์ 
สันติกาญจน์ 
5. นางสาวสุจิตรา  
บุญช่วย 

1. นายปรีชา    
บุญอินทร์ 
2. นายวรากร
ปัญญาค า 
  

74 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันการแสดงมายา
กล ม.1-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายญาณวัฒน์    
ยาวุฒิ 
2. นายเมธาวี    
สารพัตร 

1. นายวรากร
ปัญญาค า 
2. นายปรีชา    
บุญอินทร์ 

75 ภาษา 
ต่างประเทศ 

การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 
ม.1-ม.3 

เงิน 4 1. เด็กหญิงพร้อม
วาสนา  วรรณรังษี 
  

1. นางสาวพรพิมล 
ทะละถา 
  

76 ภาษา 
ต่างประเทศ 

การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 
ม.4-ม.6 

เงิน รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นางสาวเสาวษร 
กระทุ่ม 
  

1. นางสาวพนัชกร 
จิตเผือก 
  

77 ภาษา 
ต่างประเทศ 

การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. เด็กหญิงจิรภิญญา 
อาจประจักษ์ 
  

1. นางสาวพนัชกร 
จิตเผือก 
  

78 ภาษา 
ต่างประเทศ 

การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.4-ม.6 

ทอง 4 1. เด็กหญิงฐาวนีย์ 
เกษียร 

1. นางสาวพนัชกร 
จิตเผือก 

79 ภาษา 
ต่างประเทศ 

การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ม.1-ม.3 

เงิน 9 1. เด็กหญิงศศินิภา  
จะแส 
2. เด็กหญิงสุภัทรา 
แก้วค าแดง 

1. นางสาวพนัชกร 
จิตเผือก 
2. นางสาวพรพิมล 
มัลลิกาวงศ์ 

80 ภาษา 
ต่างประเทศ 

การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นางสาวธมลว
รรณ   นิตยารส 
  

1. นางสาวพร
พิมล   มัลลิกาวงศ์ 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
81 ภาษา 

ต่างประเทศ 
การแข่งขันพูดภาษาจีน 2
ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. เด็กหญิงมณีทิพย์  
ศิริสิทธิ์ 
2. เด็กหญิงสุนีรัตน์  
ร่มพนาธรรม 

1. นางสาวศิรินภา 
จันอุดม 
2. นายภัทรดนัย 
หวลศรี 

82 ภาษา 
ต่างประเทศ 

การแข่งขันพูดภาษาจีน 1
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบัวสวรรค์ 
แซ่ลี 
2. นางสาวอัญชิษฐา 
ขันแก้ว 
  

1. MissWEI   CO
NGYING 
2. นายภัทรดนัย 
หวลศรี 
  

83 ภาษา 
ต่างประเทศ 

การแข่งขันเล่าเรื่องจาก
ภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 

เข้าร่วม 5 1. นางสาวณัฐวรา 
เปลี่ยววิญญา 
2. นายธนันดร    
ขอดเรือนแก้ว 

1. นางสาวศิรินภา 
จันอุดม 
2. MissWEI   CO
NGYING 

84 ภาษา 
ต่างประเทศ 

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นางสาวจีรนันท์  
คิดอ่าน 
2. นายดลพัฒน์    
คืนสติ 
3. นางสาวนรีกานต์  
ยาวิราช 
4. นางสาวมัลลิกา   
ขุนสม 
5. นายรวิชา   เต๋ยะ 

1. นายภัทรดนัย 
หวลศรี 
2. MissWEI   CO
NGYING 
  

85 ภาษา 
ต่างประเทศ 

การแข่งขันเขียน
เรียงความภาษาจีน  
ม.4-ม.6 

เงิน รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นางสาวอริสรา  
สองปอน 
  

1. MissWEI   CO
NGYING 
  

86 กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรมสภา-
นักเรียน ม.1-ม.6 

เงิน รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นางสาวกันธิดาพร 
ยงเพชร 
2. นายณัฐการณ์    
วางท ี
3. นางสาวณัฐฐริณีย์ 
ไทยเหนือ 
4. นายนนทวัฒน์    
ยาวิชัย 
5. นางสาวพิมพ์ชนก 
หลวงติ๊บ 

1. นายวรพจน์ 
กันธิยะ 
2. นายศรชัย   
กาวิต๊ะ 
3. นายอดิศักดิ์  
บุญเถาว์ 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
     6. นายภัทรพล    

ทิศวงค์ 
7. นางสาวสุภัสสร  
ขาวงาม 
8. นางสาวอภิญญา 
จักร์แก้ว 
9. นางสาวอารียา  
อาจดวงดี 
10. นางสาวเบญจรัตน์ 
ค านิลนคร 

 

87 กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
(Youth Counselor: YC) 
ม.1-ม.3 

เงิน รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงฐิติวรดา 
คิดอ่าน 
2. เด็กหญิงนันทิกา 
พงค์กาสอ 
3. เด็กหญิงพรรณิภา 
จิตต์ล าจวน 
4. เด็กหญิงเข็มพลอย 
แข็งการ 
5. เด็กหญิงเจนจิรา 
อ้ายดวง 

1. นางศศิธร   
เสาร์ปา 
2. นายชยณัฐ  
เสาร์ปา 
  

88 กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก ม.1-ม.3 

เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐณิชา 
มณีชัย 
2. เด็กหญิงศิริวรรณา 
ชัยแก้วเม 
3. เด็กหญิงอารีรัตน์ 
หมั่นถา 

1. นายจิราวุฒิ  
วงศ์พระครู 
2. นางสาวจุฑา
ลักษณ์  เสมอเชื้อ 
  

89 กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก ม.4-ม.6 

เงิน 9 1. นางสาวชฎานันท์ 
เขตกัน 
2. นางสาวน้ าทิพย์  
กันทา 
3. นายพงษ์ศิริ    
พลังโชค 
 
 
 

1. นายจิราวุฒิ  
วงศ์พระครู 
2. นางสาวจุฑา
ลักษณ์  เสมอเชื้อ 
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90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อ

ภาพยนตร์ ม.4-ม.6 
เงิน รอง

ชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. นางสาวมัณฑนา  
กันมะโน 
2. นางสาวรุ่งนภา  
ท้าวใจ 

1. นางอรุณรัตน์ 
แก่นจันทร์ 
2. นางสาวนัดดา
เก๊าทอง 

91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ม.4-ม.6 

ทอง 5 1. นายเทิดฤทธิ์  
พรหมเรืองฤทธิ์ 
2. นางสาวเรวดี  
พรหมเสน 

1. นางอรุณรัตน์ 
แก่นจันทร์ 
2. นางสาวนัดดา
เก๊าทอง 

92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจณิสตา 
เดชบุญมาก 
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  
ใจธรรมสกุล 

1. นางอรุณรัตน์ 
แก่นจันทร์ 
2. นางสาวนัดดา
เก๊าทอง 

93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรีดาภรณ์ 
ใจลังกา 
2. นายวรวุฒิ   วิญญา 
  

1. นางอรุณรัตน์ 
แก่นจันทร์ 
2. นางสาวนัดดา
เก๊าทอง 

94 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. เด็กชายกิตติธัช  
โพธิวงค์ 
2. นายทนงศักดิ์  กุน
ทะวรรณา 
3. เด็กชายธเนศพล  
ค าฟู 
  

1. นายศักดา   
ยารังษี 
  

95 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา 
แซ่ลี 
2. เด็กหญิงกุณฑิกา  
มังสุไลย 
3. เด็กหญิงญาณิศา
อินต๊ะวงค์ 
4. เด็กหญิงพาทินธิดา 
โภชนะ 
5. เด็กหญิงศิรภัสสร 
คุณมั่ง 
6. เด็กหญิงเขมิกา เชื้อ
พงพันธ์ 

1. นางสาวปิ่นแก้ว 
ยานะจิตร 
2. นายธนพันธ์
พานค าดาว 
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96 การงาน

อาชีพ 
การประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิชานาถ 
วรรณรัตน์ 
2. นายวัชรพงษ์    
ใจเร็ว 
3. นางสาวสุชาดา  
สารพัตร 

1. นายศักดา  
 ยารังษ ี
  

97 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขันการจัดสวน
ถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 

ทองแดง 7 1. เด็กชายจิรศักดิ์  อิน
แสงแวง 
2. เด็กหญิงพิชญาภัค 
อ่ าทิม 
3. เด็กหญิงวรัญญา 
ดวงค า 

1. นายไชยรัตน์ 
พรหมเสน 
  

98 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขันการจัดสวน
แก้ว ม.4-ม.6 

ทองแดง 6 1. นางสาวกานต์ธิดา 
ยังสงบสุข 
2. นางสาวปพิชญา    
ชัยโย 
3. นางสาวสิริยากร    
มีทา 

1. นายไชยรัตน์ 
พรหมเสน 
  

99 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขันท าอาหาร 
น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง 
ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. เด็กหญิงณัฐณิชา 
เป็งแสนหนู 
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  
ชัยกันทะ 
3. เด็กหญิงเสาวภา  
กันทะมัง 

1. นางมนรัก   
นวะบุศย์ 
2. นางสาวปิ่นแก้ว 
ยานะจิตร 
  

100 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขันท าอาหาร 
น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง 
ม.4-ม.6 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นางสาวกัญญารัตน์ 
ขันตา 
2. นางสาวนพนภา   
มุงเมือง 
3. นางสาวเบญญาภา 
อายุยืน 
  

1. นายธนพันธ์
พานค าดาว 
2. นางมนรัก   
นวะบุศย์ 
  

101 เรียนรวม - 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันการวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล แก้ว
ค ามี 
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  
ใจธรรมสกุล 

1. นางอรุณรัตน์ 
แก่นจันทร์ 
2. นางสาวนัดดา 
เก๊าทอง  
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน 
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย  

 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน  2562 
จ านวนส่งเข้าแข่งขัน  101  รายการ 

ล าดับ ประเภทเหรียญ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
1 เหรียญทอง 58 59.18  
2 เหรียญเงิน 20 20.41  
3 เหรียญทองแดง 12 12.24  
4 เข้าร่วมการแข่งขัน 8 8.16  
 รวม 98 99.99  

 
รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา 

1 นางสาวศุชัญญา มูลกา เทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบ าบัด 
2 นางสาวกฤษฎาพร ธิค า รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองการปกครอง 

3 นายโรจนัสทน์ ชะเต วิทยาศาสตร์ วิทยาการข้อมูล 
4 นางสาวศิริกัญญา ปาต๊ะ มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน 

5 นางสาวศันสนีย์ ยาวิราช อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

6 นางสาวรวิพร กันตุ่น อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

7 นางสาวณัฐลิณีย์ สิงห์ทอง อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

8 นางสาวศิริวิภา แก้วงาม เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร 

9 นางสาวพิชชาภา จันทร์เหมย เกษตรศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏ
วิทยา โรคพืช ฯลฯ 

10 นางสาวรัชนีกร แก้วค ามี เกษตรศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏ
วิทยา โรคพืช ฯลฯ   

11 นายชนะชนม์ สิทธิวงค์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
12 นางสาวกัญญาวีร์ กันมะโน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) 
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ที ่ ชื่อ-สกุล ส านักวิชา สาขาวิชา 
1 นางสาวปิ่นมณี ท าค าหมื่น นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 

2 นางสาวจินดารัตน์ พรมมา อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

3 นางสาวสุชาวลี ชัยธ ิ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ 
4 นายพิชฌ์ยากร วังโต การจัดการ การจัดการการท่องเที่ยว 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา 

1 นายกฤษฎาวุฒิ เชื้อปงปัน วิทยาการจัดการ ดิจิทัลมัลติมีเดีย นิเทศศาสตร์ 
2 นายทรรศกร สุวรรณทา วิทยาการจัดการ ดิจิทัลมัลติมีเดีย นิเทศศาสตร์ 

3 นายธนกฤต ทองเกตุ วิทยาการจัดการ ดิจิทัลมัลติมีเดีย นิเทศศาสตร์ 
4 นางสาวพัฉราพร สิทธิราช วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 

5 นายเอกณัฐ อาจดวงดี วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 

6 นางสาวสุชาดา เชอหมื่อ มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน 
7 นางสาววราพร คิดอ่าน มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน 

8 นายรัชชานนท์ แก้วอิ่นค า มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

9 นายธรรมรินทร์ จิตร์ตั้ง มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
10 นางสาวจารุวรรณ ค าแก้ว ครุศาสตร์ การสอนภาษาจีน 

11 นางสาวณัฐวดี เนาวมงคล ครุศาสตร์ การสอนภาษาจีน 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวพรทิชา สมยศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน 

2 นายภัทรพล วิจิตรประชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน 
3 นางสาวจุรีย์รัตน์ ญาวุฒิปัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว 

4 นางสาวณัฐติภรณ์ บุญจันทร์ต๊ะ วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 

5 นางสาวอารยา ศรีวิชิต วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 
6 นางสาวพิชญาพร มูลมินทร์ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา 

7 นายศิรากร เครือพิมาย เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

8 นางสาวปวันรัตน์ จันถา ครุศาสตร์ ชีววิทยา 

9 นายภูมิรินทร์ ชัยวุฒ ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศโนโลยีสถาปัตยกรรม 
 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา 

1 นายธนวัฒน์ บุญมา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 นายชยานันต์ อวดร่าง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 

3 นายวชิรกริช ชัยศิลบุญ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 
4 นายศุภกิจ ชื่นฉ่ า นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 

5 นางสาวสุภาภรณ์ ใจมั่นคง วิทยาลัยการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา 
(ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

6 นายภัทร์นฤณ นิธิเจริญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยา 

7 นางสาวรัชฎาภรณ์ เขียวใหม่ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวเคมี 

8 นางสาวปิยะฉัตร สมงาม พยาบาลศาสตร์  
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา 

1 นายสุรศักดิ์ ทัพวงษ์ บริหารศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

2 นายณัฐนันท์ สมร บริหารศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
3 นายวศิน โกฏิยานนท์ บริหารศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

4 นายสมบัติ เชอหมื่อ บริหารศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

5 นางสาวธีรารัตน์ ฝั้นวีระ บริหารศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
6 นางสาวธัญสุดา ปัญญาใจ บริหารศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา 

7 นางสาวกาญจนา ค าริน บริหารธุรกิจ การบัญชี 
8 นางสาวธัญสุดา ปัญญาใจ บริหารธุรกิจ การบัญชี 

9 นางสาวอัญชนา ศรีพรรณ์ บริหารธุรกิจ การบัญชี 

10 นางสาวกรกนก กุลโน บริหารธุรกิจ การบัญชี 
11 นางสาวอชิรญา ยาวิลาศ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว 

12 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญมาตุ้ย สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ 

13 นางสาวธนัชพร กวดสี สารสนเทศเเละการสื่อสาร การสื่อสารดิจิทัล 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา 

1 นายธนโชค ยาวุฒ ิ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 

2 นางสาวอัญชลี วงค์ดวงใส วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 
3 นางสาวพิชชาภา จันทร์เหมย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 

4 นางสาวณัฐริกา อรุณจิตติ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวอิมพิลา มาอ่ินแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 

2 นางสาวอณัณฐญา วงค์ธรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองเเร่ 
3 นางสาวรัชนีกร แก้วค ามี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา 

1 นางสาวนริศรา สีสมสาร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 



 34 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวปนัสยา ห่มเมืองมา พยาบาลศาสตร์ พยาบาล 

2 นางสาวนิตา โพคะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาล 

3 นางสาวธัญชนก เป็งแสนหนู พยาบาลศาสตร์ พยาบาล 
 
โรงเรียนจ่าอากาศ 

ที ่ ชื่อ-สกุล เหล่า  

1 นายสิทธิพล กันธิยะ ทหารสื่อสาร  

 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา 
1 นายวีรพล ใจหล้า ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาเเละสุขศึกษา 

 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา 

1 นายเอกพงษ์ ดวงผมยาว ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบทัศนศิลป์และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา 
1 นางสาวนภัสสร กันทะเหล็ก พยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค พยาบาลศาสตร์ 

 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา สาขางาน 

1 นายภูมินทร์ ไชยมงคล  ไฟฟ้าก าลัง 
2 นายวัชรพงษ์ คะเต๋ย  ไฟฟ้าก าลัง 

3 นายรติพงษ ์สนั่นประสิทธิ์  ไฟฟ้าก าลัง 

4 นายรังสิมันต์ ปุกอ่ิน  เทคนิคยานยนต์ 
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วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา สาขางาน 
1 นายวรพัฒน์ มวลวรธัมม์  เทคนิคยานยนต์ 

2 นางสาวกัญญารัตน์ ค ากันทะ  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา สาขางาน 
1 นางสาวผกามาศ สมมุ้ง  การจัดการโรงแรม 

 
โรงเรียนเกื้อกูลบริบาลศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา สาขางาน 

1 นางสาวเกวลิน จันต๊ะภา  ผู้ช่วยพยาบาล 

 
Access Language Center เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

1. นางสาวจิตรลดา บ่อโป๊ะ 
 

มหาวิทยาลัยเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
1. นางสาวอนงค์นุช จัดการ  
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สรุปผลการเรียนของนักเรียน 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2561 

ภาคเรียนที่ 1  
วิชา ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ภาษาไทย 55.45 98.86 88.46 96.67 94.29 93.00 
คณิตศาสตร์ 51.82 52.27 66.35 87.50 86.67 67.00 
วิทยาศาสตร์ 84.55 87.50 54.81 85.83 81.90 96.00 
สังคมศึกษา 71.82 97.73 87.50 85.00 91.43 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80.00 100 93.27 91.67 99.05 100 
ศิลปศึกษา 80.91 88.64 99.04 84.17 99.05 100 
การงานอาชีพฯ 75.45 63.64 94.23 - 85.71 99.00 
ภาษาอังกฤษ 73.64 80.68 66.35 77.50 70.48 76.00 

 
ภาคเรียนที่ 2 

วิชา ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 80.73 93.18 84.47 96.55 100 93.00 
คณิตศาสตร์ 46.79 51.14 68.93 73.28 70.59 80.00 
วิทยาศาสตร์ 88.07 95.45 67.96 80.17 60.78 - 
สังคมศึกษา 66.06 82.95 77.67 78.45 98.04 97.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 96.33 96.59 97.09 76.72 99.02 97.00 
ศิลปศึกษา 93.58 85.23 80.58 98.28 82.35 93.00 
การงานอาชีพฯ 60.55 55.68 34.95 62.07 75.49 87.00 
ภาษาอังกฤษ 79.82 93.18 62.14 85.34 62.75 82.00 
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ส่วนที่ 3 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 
เป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา  

ของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

จุดเน้นนโยบาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 

 
************* 

  ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ ่งในวันที ่ 20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก
สุ รเชษฐ์  ไชยวงศ์  และหม่ อมหลวงปนั ดดา ดิ ศกุ ล  ได้ มอบน โยบายและจุ ด เน้ นน โยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 

1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา   
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ - 
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของ
พระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานใน
สังกัด ดังนี้ 

1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร มีใจความส าคัญว่า  

1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่
ถูกต้อง  

2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและ
อุปนิสัยทีด่ีงาม (Character Education)" 

1.2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และ
การศึกษา 

1.2.1 นักเรียน 
o “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง  

มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่ง
ของชั้นแต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 
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o “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้
นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 

o “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากข้ึน จะ
ได้มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 
ก.ค.2555) 

o “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.
2555) 

1.2.2 ครู 
o “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะ

จ านวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะ
สอนเด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้
เหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม 
กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่ เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มี
ความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555) 

o “ต้องปรับปรุงครู.ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่าง
จริงจัง”( 6 มิ.ย.2555) 

o “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้
ได้ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบ
แทนระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดี
ความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี  reward” (5 ก.ค.
2555) 

o “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือ
ส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.2555) 
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2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -

2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็น
จุดเน้นด้านการศึกษาที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ  

1) ความม่ันคง  
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.1 ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส  และต่อต้านการทุจริต

คอรัปชั่น 
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE  มีการด าเนินการ

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560  
3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

4 . จุ ด เน้ น ส าคัญ  น โยบ าย  แน วทางหลั กการด า เนิ น งาน และโครงการส าคัญ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2560 - 2561 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้น
นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคง 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
: เน้นการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี  เพ่ือนช่วยเพ่ือนโดยใช้

รูปแบบ Active Learning 
2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 

2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร  สื่อ และครูด้านภาษา 
2.1.1 พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างต่อเนื่อง  
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2.1.2 ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สั งกัด ส านักงาน
คณ ะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่ งเป็น  application 
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot camp 

2.1.3 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ  โดยปี 2560  
จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานฑูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.2 การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบประชารัฐ ให้พิจารณาแนวทางการปรับ
โรงงานเป็นโรงเรียน 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น

อนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 – 5 ปี)  
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก  

3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชนและ

ต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถี
พุทธ และโครงการยุวทูตความดี 

2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  

1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์  

ICT และ  Design and Technology โดยวิช า  ICT และ Design and Technology เป็ น การ
สนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุง
ห้องสมุด 

4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียน
ปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย  โดยเฉพาะ
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 

3.1.4 การวัดและประเมินผล  
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนน

สูงขึ้น 
2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
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3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูป
คณะท างานออกข้อสอบ 

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.1 การสรรหาครู  

1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู 

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
3.2.2 การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 

1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ และ
การได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ 

2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
: ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาโรงเรียน ICU โดยพัฒนาโรงเรียน ICU ใน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 

5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
: การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

และสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
6.1 เรื่องกฎหมาย 

เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. .......... จ านวน 12 ฉบับ ดังนี้ 

6.1.1 กฎหมายหลัก 
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ......... 
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ......... 
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
: จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
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6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ......... 
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ......... 
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยาฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ......... 
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ......... 
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ......... 
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ......... 
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ........  

6.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
6.2.1 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
6.2.2 การด าเนินการต่อเนื่องเรื่อง admission การเตรียมการรับนักศึกษาใหม่ ผ่าน

ระบบ Clearing-House 
6.3 การประสาน ขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี 

ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่
การปฏิบัติ 

5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามนโยบาย
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน 

5.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

5.2 .1 จั ดตั้ งคณ ะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน าน โยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกในการขับ เคลื่อนและติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

5.2.2 ติดตามการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุมติดตามรายไตรมาส  
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร / e-report และการตรวจราชการ 

5.2.3 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้
ปรากฏผลโดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) 

5.2.4 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายทุกนโยบายเป็นรายไตรมาส  
รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน 

5.2.5 การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ 5.2.1 – 5.2.4 อาจมีการเปลี่ยนแปลง  
ซึ่งจะมีการสั่งการ ให้ทราบเพื่อให้การด าเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการด าเนินงานและโครงการหลักท่ีกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและจุดเน้นนโยบาย 6 ด้าน 

ยุทธศาสตร์ชาติ จุดเน้น รมว. ศธ. แนวทางหลัก การด าเนินงาน/โครงการ
หลัก 

1.ยุทธศาสตร์ด้าน
ความม่ันคง 

1.ด้านความม่ันคง 1.พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียน
การสอน การวัดและ
ประเมินผล 
2.การบริหารจัดการ 
 
 

1.การสร้างความปรองดอง 
และสมานฉันท์ 
2.การขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
3. การเสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

2.ด้านการผลิต 
พัฒนาก าลังคน
และสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การผลิต พัฒนา
ก าลังคนและงานวิจัย
ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
2.การให้ทุนศึกษาด้าน
วิชาชีพTTS 
3.ทวิศึกษา  
4.มหาวิทยาลัยเปิดปริญญา
ตรี 
ในสายวิชาชีพ 
5.อาชีวศึกษาไทยเป็น Hub 
ASEAN 
6.ทวิภาคี  
7.สหกิจศึกษา 
8.อาขีวศึกษาสู่สากล 
สถาบันอาชีวศึกษาไทยจีน 
ไทยญี่ปุ่น  
ไทยเกาหลี/MOU 
9.การสานพลังประชารัฐ 
10.ปรับเกณฑ์การสรรหา
และบรรจุครูสายวิชาชีพ 
11.อาชีวศึกษาเป็นเลิศ 
12.อุดมศึกษาเป็นเลิศ 
13.ให้ทุนกู้ยืมในสาขาที่ขาด
แคลน 
14.สอนภาษาอังกฤษให้กับ
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ยุทธศาสตร์ชาติ จุดเน้น รมว. ศธ. แนวทางหลัก การด าเนินงาน/โครงการ
หลัก 

นักศึกษาอาชีวะที่จบไปแล้ว 
15.ปรับปรุงงานวิจัยเข้าสู่
ตลาด 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
ลงทุนในทรัพยากร
มนุษย์ 

3.ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การผลิตและพัฒนา
ครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียน
การสอน การวัดและ
ประเมินผล 

 

1.ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2.สนับสนุนทุนเรียนครู
ระดับอุดมศึกษา 
3.ผลิตครูระบบปิด 
4.พัฒนาระบบนิเทศ 
5.ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) 
6.มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 
7.โครงการ DLTV/TPEP 
online 
8.ปรับกฎ ระเบียบเรื่องใบ
ประกอบวิชาชีพ 
9.ปรับหลักเกณฑ์การ
โอนย้าย 
10.โครงการจ้างครูผู้
ทรงคุณค่า (ครูเกษียณ) 
11.ก าหนดให้พัฒนาครู
เฉพาะช่วงปิดภาคเรียน 
12.ปรับปรุงเกณฑ์การ
ประเมินวิทยฐานะ 
13.สร้างกรอบมาตรฐาน
การประเมิน 
14.มาตรการในการ
แก้ปัญหาหนี้สินครู 
15.เร่งปรับปรุงบ้านพักครู 
16.การเรียนการสอน 
รูปแบบActive Learning 
17.ค.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ 
18.โครงการ DLTV 
19.โรงเรียนคุณธรรม 
20.โรงเรียน/ห้องเรียนกีฬา 
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ยุทธศาสตร์ชาติ จุดเน้น รมว. ศธ. แนวทางหลัก การด าเนินงาน/โครงการ
หลัก 

21.โครงการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 
22.จัดการศึกษาปฐมวัย 
23.STEM Education 
24.ใช้กระบวนการ BBL 
25.สื่อสร้างความตระหนัก 
26.Training for 
trainers/Boot camp 
27.ปรับระบบAdmission 
28.การประเมินผ่านหรือซ้ า
ชั้นในชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 
29.พัฒนาแบบทดสอบ
การศึกษา 
30.พัฒนาระบบICTเพ่ือการ
ทดสอบและประเมินผล 
31.ปรับเครื่องมือ ระบบ
และวิธีการประเมิน/ประกัน
คุณภาพ 
32.สร้างTrainersด้านการ
ประเมินคุณภาพ 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและการลด
ความเหลื่อมล  าทาง
สังคม 

4.ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและการลด
ความเหลื่อมล  า
ทางการศึกษา 

1.การเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2.เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

1.โครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลเด็กตกหล่น 
2.จัดการศึกษานอกระบบ
ส าหรับเด็กตกหล่น 
3.ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 
4.บริหารจัดการ รร.ขยาย
โอกาส 
5.การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน.ที่เหมาะกับแรงงาน
นอกระบบแต่ละกลุ่มอาชีพ 
6.สร้างแรงจูงใจ เพิ่มความ
ยืดหยุ่นในการเข้าถึง
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ยุทธศาสตร์ชาติ จุดเน้น รมว. ศธ. แนวทางหลัก การด าเนินงาน/โครงการ
หลัก 

การศึกษาส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย 
นอกระบบ 
7.จัดการเรียนรู้/จัดท าสื่อ
ส าหรับ ปชช.ในเรื่ององค์
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการ
พัฒนาต่างๆ ของรัฐ 
8.จัดท าหลักสูตรระยะสั้น 
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในยุค IT 
9.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
ทุกประเภท 
10.จัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 
11.จัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงาน 
12.มหาวิทยาลัยไซเบอร์
ไทย 
13.บูรณาการงบประมาณ 
ICT 
14.  โครงการ DLTV / 
DLIT / ETV 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

5.ด้านการ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ประชาชนที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียน
การสอน การวัดและ
ประเมินผล 

 

1.การสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนักในการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
และสภาพแวดล้อม 
2.โครงการธนาคารขยะ 
3.โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6.ด้านการพัฒนา
ระบบและการ
บริหารจัดการ 

การบริหารจัดการ 1.ระบบคูปองเพ่ือการศึกษา 
2.จัดสรรงบประมาณโดย
พิจารณาจากการด าเนินงาน
ที่เป็นไปตามกรรอบการ
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ยุทธศาสตร์ชาติ จุดเน้น รมว. ศธ. แนวทางหลัก การด าเนินงาน/โครงการ
หลัก 

ปฏิรูปการศึกษา 
3.ปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษา 
4.ปรับโครงสร้าง  
5.จัดตั้งกรมวิชาการ 
6.จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา 
7.จัดกลุ่ม Cluster 
8.ปรับปรุงระเบียบในการ
เข้าสู่ต าแหน่ง และ
ความก้าวหน้าในต าแหน่ง
ของผู้บริหารในพ้ืน 
 

 
******************************** 
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

วิสัยทัศน์  
“ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็น

ก าลังคนที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 

 
พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล 
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่า

เทียม 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคน  
5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม 

 
เป้าประสงค์หลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น (พ.1)  
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ (พ.2) 
3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการ

กระจายอ านาจสู่ภูมิภาค (พ.3) 
4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

(พ.4) 
5. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่

และประเทศ (พ.4) 
6. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ (พ.5) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ (พ.2,3 /ป.2,3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนรวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความ     

ต้องการของการพัฒนาประเทศ (พ.4,5/ป.5,6) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  (พ.1/ป.1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  (พ.2/ป.2) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (พ.4/ป.4) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (พ.3/ป.3) 
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ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของพันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ดังนี  

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดแบบการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการโดยให้หน่วยงานวิเคราะห์ความสอดคล้องกรอบยุทธศาสตร์ส าคัญ ๆ ระดับต่าง ๆ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564)  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกันในแผน
บูรณาการ โครงการ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ความม่ันคง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 1 การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ ประเด็นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  การจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงฯที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว กีฬา และนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร การพัฒนาผู้ประกอบการ
และเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล การพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิ
สติกส์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ และการพัฒนา และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การพัฒนาเมืองอุตหสากรรมเชิงนิเวศและจัดการ
มลพิษและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

  ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้อง              
กับยุทธศาสตร์กระทรวงฯกระทรวงฯ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็น 
การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
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ประเด็นวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์กับความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีดังนี  
พันธกิจ 1  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับ

สากลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอด      
ช่วงชีวิต  

พันธกิจ 2 เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ  และยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   

พันธกิจ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  และยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 4 ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศและยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

พันธกิจ 5 พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 26 กลยุทธ์ 35 ตัวชี วัด ดังนี  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ 

กลยุทธ์  
1. จัดการศึกษาที่ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพ 

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พ้ืนที่ชายขอบ / ชายแดน 

3. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของบุคคล ชุมชน 
และสังคม 

ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การธ ารงรักษา

สถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2. ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบและชายแดน ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
เพ่ิมขึ้น 
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3. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ชายขอบ
และชายแดนได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่นได้  

4. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่

ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ  

กลยุทธ์ 
1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาท่ีตรงตามความต้องการในการพัฒนา

ประเทศและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนผู้มีความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญและ

เป็นเลิศเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา 
3. พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
5. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
ตัวชี วัด 
1. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น     
2. จ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ (ความสามารถด้านอ่ืนๆด้วย) 
3. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพได้รับการ

พัฒนาให้มีทักษะวิชาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือด ารงชีวิตได้     
4. จ านวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา

เพ่ิมข้ึน  
5. จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี/โครงการการบูรณาการการเรียนกับการท างาน 

(Work Integrated Learning : WIL) เพ่ิมข้ึน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การ

ติดตาม การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

2. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการ 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
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3. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ
ที่ได้มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม 

4. เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนให้คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชา มากกว่าร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน* 
2. ร้อยละของจ านวนนักเรียนระดับ ป.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  มากกว่าร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม      
5. มีระบบทดสอบทางการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 
6. สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น  
7. ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

8. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
9. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยด้านความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  

กลยุทธ์ 
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่

ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ใน

ทุกพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถ
ให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

3. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
5. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่

ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และ

ระบบการรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึ กษาที่เป็น
เอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 
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7. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน 
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบจัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

8. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเพิ่มขึ้น  
2. การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบต่าง ๆ 

เพ่ิมมากข้ึน 
3. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ 

DLIT DLTV และ ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น  
4. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพ่ิมข้ึน  
5. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียน  

- ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานลดลง  
- ระดับอาชีวศึกษาลดลง 

6. จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และการพัฒนาสมรรถภาพ  

7. จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  

8. จ านวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศที่เป็นปัจจุบันสามารถ
เชื่อมโยงและใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  

9. มีรูปแบบกองทุนทางการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือและดูแลผู้ด้อยโอกาส  
10. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดหา วัสดุอุปกรณ์  ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศแก่ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุก

ช่วงวัยในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ตัวชี วัด 
1. จ านวนสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน และ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมแสดงออกถึงความตระหนักใน

ความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ 
1. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและ

สร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

2. ปรับปรุงกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับ
ส่วนกลาง และในพ้ืนที่ระดับภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  

3. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/การเงินเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  

4. ส่งเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมต่อสภาพบริบท
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงลดความล่าช้าและซ้ าซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

ตัวชี วัด 
1. จ านวนภาคี เครือข่าย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและส่งเสริม

การศึกษา 
2. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการ  
3. จ านวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปรับบทบาท ภารกิจ

ของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
4. มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมตาม

ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ 
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เป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา ของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
 
 

ปรัชญาของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
ปฺญฺญา นราน   รัตน  

“ปัญญาเป็นรัตนของนรชน” 
 
 

ค าขวัญของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
ประพฤติดี  มีวินัย ใฝ่ความรู้ 

 
 

ปณิธานของนักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
เราจะสร้างสรรค์ผลงานและความดี เพ่ือศักดิ์ศรีโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
“โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ” 

 

โรงเรียนน่าอยู่ หมายถึง โรงเรียนจัดภูมิทัศน์อย่างสวยงาม สะอาด ร่วมรื่น อาคารเรียนเป็น
ระเบียบ สวยงาม นักเรียนมีความสุขเมื่อเข้ามาเรียน และเอ้ือต่อการเรียนรู้  

ครูดี หมายถึง เป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและมีจิต
วิญญาณของความเป็นครู 

นักเรียนมีคุณภาพ หมายถึง เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน หมั่น
เพียรศึกษาหาความรู้ 

 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
“สืบสานภูมิปัญญาเวียงกาหลง” 

 
 

ค่านิยมของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
“คุณภาพ  คุณค่า  คุณธรรม” 
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วิสัยทัศน์(vision) 
 

 โรงเรียนแม่ เจดีย์ วิทยาคมเป็นโรงเรียนของชุมชนที่ มุ่ งพัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพ               
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้การบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 
 

พันธกิจ(Mission) 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดี 
3. พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร  คร ู และผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ด ารงชีวิต 
6. สนับสนุนให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

เป้าหมาย (Goal) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพและเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี 
3. โรงเรียนมีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ผู้บริหาร  คร ู และผู้เรียนมีทักษะชีวิต  คุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
6. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
7. โรงเรียนมีระบบการพัฒนาผู้บริหารและครูโดยใช้การบริหารด้วยระบบคุณภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม

ศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)สูงขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 3  จัดการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้

อย่างน้อย  2 ภาษา 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ในการจัดการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3  โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียน

การสอน 
กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนให้มีการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้          

ในการด ารงชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
กลยุทธ์ที่ 2  บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 



 59 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ชุมชนมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1  ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท

ของชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2  ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งบริการด้านวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 1  จัดโครงสร้างการบริหารที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือจัดการทรัพยากรของ
โรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
 

 จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จึงก าหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ไว้ดังนี้ 

1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรยีนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556 – 2562 
 

 

ระดับชั น 
จ านวนนักเรียน 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
1.  จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 130 106 117 109 90 90 92 
2.  จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 126 125 102 116 105 104 112 
3.  จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 144 130 117 96 117 117 104 
4.  จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 194 149 146 116 98 105 128 
5.  จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 213 179 125 133 110 106 116 
6.  จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 188 220 167 122 129 128 104 

รวม 995 909 775 692 653 650 656 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ 
คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 4ดีเยี่ยม 

ระดับ 3ดี 
ระดับ 2พอใช้ 
ระดับ 1ปรับปรุง 

 
1.  กระบวนการพัฒนา 
          1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.1.1 ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสาร และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 - จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจ านวน
ทั้งสิ้น 656 คน    พบว่า 

ด้านการอ่าน นักเรียนอ่านได้ระดับดีเยี่ยม 235 คนระดับดีมาก 218 คน  ระดับดี 188 คน               
ระดับปรับปรุง 15 คน   

ด้านการเขียน นักเรียนเขียนได้ระดับดีเยี่ยม  227 คน  ระดับดีมาก 205 คน  ระดับดี 207 คน        
ระดับปรับปรุง 17 คน   
 ด้านการสื่อสารและการคิดค านวณ นักเรียนได้ระดับดีเยี่ยม 245 คน  ระดับดีมาก 225 คน                
ระดับดี 174 คน  ระดับปรับปรุง 12 คน 
 
1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

- จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่แบบสรุปผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ตาม 
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หลักสูตรของสถานศึกษาพบว่า  นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดี
ร้อยละ80 แต่จากการสุ่มนักเรียนในแต่ละระดับชั้นโดยใช้สถานการณ์จริง นักเรียนมีความสามารถคิดหาวิธี
แก้ปัญหาได้ดรี้อยละ 50 

- จากการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ใบงานที่นักเรียนท ากิจกรรมการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาค่อนข้างมีน้อย 
 

1.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
- สถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาให้นักเรียนมีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้  

สามารถแสวงหาค าตอบได้ด้วยตนเอง นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
การจัดท าโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด  โครงงานละคร
คุณธรรม  วันภาษาไทยแห่งชาติ  ส่งผลให้นักเรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รู้จักสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการจัดท าหลักสูตร โครงสร้าง
เวลาเรียนด้านเทคโนโลยี ครบทุกชั้น นักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 80 

 
1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  -จากการตรวจสอบเอกสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนในภาพรวม นักเรียนมีผล
การเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปอยู่ในระดับดี ร้อยละ 62.33 

 
1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
-ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ 4 สาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา  

2560 - 2561   เฉลี่ยร้อยละ 35.24 และ 39.51 ตามล าดับ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.27 
- ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 5 สาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา  

2560 - 2561   เฉลี่ยร้อยละ 31.58 และ 34.44 ตามล าดับ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.86 
              

1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงานหรือการท างาน 
- จากการตรวจสอบฝ่ายทะเบียนที่ส าเร็จการศึกษา พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

จ านวน                                              
ทั้งสิ้น 108 คน  ที่จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 97 คน คิดเป็นร้อยละ 89.81 ส่วนนักเรียนที่ไม่จบ
หลักสูตรได้ไปเรียนต่อสถานศึกษาอ่ืน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวนทั้งสิ้น 103 คน             
ที่จบหลักสูตรจ านวนทั้งสิ้น 99 คน คิดเป็นร้อยละ 96.12  ส่วนนักเรียนที่ไม่จบหลักสูตรอยู่ในช่วงด าเนินการ
แก้ไขเพ่ือให้จบหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป  

- ในการส่งเสริมนักเรียนด้านการท างานและฝึกงานนั้นได้มีการจัดในรูปแบบของกิจกรรมชุมนุมที่
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้เรียน เช่น นักธุรกิจน้อย  ชุมนุมปัน ปั่น ปั้น  ชุมนุม DIY   ชุมนุมเดคูพาจ  และกิจกรรม
กีฬาสี  พาน้องขึ้นม่อน     สภานักเรียน  ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียน 
ได้แก่  การท าขนมไทยประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ การปลูกพืชผักสวนครัว การร้อยมาลัย  และงานช่าง ซึ่ง
นักเรียนสามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้เกิดทักษะที่เชี่ยวชาญ  
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        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

- จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จากแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รายงานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมวันส าคัญกิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมพาน้องขึ้นม่อน มีวัฒนธรรมองค์กร      
ที่ดีงาม 

- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เช่น การแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ค่านิยม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

โรงเรียนมีการส่งเสริมด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยโดยมีการจัดการเรียนการ
สอนที่เกี่ยวกับ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญาเวียงกาหลงและได้เข้าร่วมกับองค์กรภายนอกในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ประเพณีวันส าคัญทางพุทธศาสนา และประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ  ส่งผลให้นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ในชีวิตประจ าวัน 

 
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข
บนพ้ืนฐานที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการสอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้ ค่านิยม จริยธรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับความเสมอภาค ความยุติธรรม และสอดแทรกเจตคติที่ดี
ต่อกลุ่มคนที่ต่างเชื้อชาติ ต่างสถาบัน นอกจากนี้ยังมีการเลือกตั้งสภานักเรียนเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  หน้าเสา
ธง และได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กันโดยเน้นให้นักเรียนท างานเป็นทีม เช่นการท างานร่วมกัน การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันท าให้นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
  โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความ
ปลอดภัยและมีสุนทรียภาพ โดยมีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โครงการอนามัยโรงเรียน โครงการต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมกีฬาสีระหว่างห้อง กิจกรรมเปิดโลกกว้างทาง
การศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียนทุกคน   โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการ  
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ จัดบริการพยาบาลและอนามัยโรงเรียนตลอดปีการศึกษา น านักเรียนทุก
ชั้นร่วมกันรณรงค์ป้องกันสารเสพติดและป้องกันอุบัติเหตุ  ในด้านสุนทรียภาพมีการเข้าค่ายศิลปะสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเวียงกาหลง วงโยธวาทิต จากการด าเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
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2.  ผลการพัฒนา 

- ผู้ เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            
มีพัฒนาการทางการเรียนที่สูงขึ้น  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปี
การศึกษา 2561 พบว่า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบภาพรวมที่สูงกว่าระดับประเทศ คือ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

 - ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกการท างาน พบว่า นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน
เรียนต่อทุกคน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
- ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมที่ดี และไม่มีนักเรียนทุพโภชนาการ 
 

3. จุดเด่น 
ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี

พัฒนาการทางการเรียนที่สูงขึ้น  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปี

การศึกษา 2561 พบว่า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบภาพรวมที่สูงกว่าระดับประเทศ คือ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

 - ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกการท างาน พบว่า นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน 
เรียนต่อทุกคน 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  - ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  - ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  - ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

               - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมที่ดี และไม่มีนักเรียนทุพโภชนาการ 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 ในระดับ             

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คุณภาพต่ ากว่าระดับดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5. ข้อเสนอแนะ 
สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุม 

นักเรียนทุกคน ทุกชั้น ในเรื่องต่อไปนี้ 
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1) การพัฒนากระบวนการคิด 
 2) การฝึกทักษะด้านการอ่าน  การเขียน และให้ผู้เรียนฝึกแสดงความคิดเห็น  การค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหา 
 
มาตรฐานที่ 2 ระดับคุณภาพ 
กระบวนการบริหารจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ 4   ดีเยี่ยม 
ระดับ 3   ดี 
  ระดับ 2   พอใช้ 
ระดับ 1   ปรับปรุง 

 
1.  กระบวนการพัฒนา 
          1.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ก าหนด          
พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน และมีด าเนินการ
ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 

1.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
มีการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา
ตามแผนงาน และมีด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน  แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง น าไปประยุกต์ใช้ได้ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้จากการสังเกตบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ การส่งเสริมการท างานร่วมกัน พฤติกรรมการ
แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร และผู้บริหารมีวิธีการในการก ากับติดตามการด าเนินงาน  
ของครู เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

1.2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  มีการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ โดยเน้นการมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  มีการจัดท าโครงการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแผนปฏิบัติการ ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงาน และมีด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน   
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1.2.2 การวางแผนด าเนินงานพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

มีการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่งโดยด าเนินการตามนโยบายการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เพ่ิมขึ้นโดยการ
เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และหน่วยพัฒนาอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้ครู
มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

1.2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
  โรงเรียนมีการวางแผนการจัดการข้อมูลสารสนเทศ โดยการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
และรายงานข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ของโรงเรียน และสามารถน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ได้ 

1.2.4การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
  โรงเรียนมีการจัดการวางแผนการ และด าเนินการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ศูนย์ภูมิปัญญาเวียงกาหลง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความสมบูรณ์และพร้อมให้ผู้ เรียนได้ศึกษาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็ม
ความสามารถ 

          1.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และยังมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีบุคลากร สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและชุมชน ครูในด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน  

         1.4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษา  
 มีการการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา โดยผู้มีบริหาร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

2.  ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดย
เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาครู การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ดารจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน  มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
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ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
- การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  

5. ข้อเสนอแนะ 
-สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
-สถานศึกษาควรมีโครงการนิเทศภายในและใช้กระบวนการก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ในการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน 

 
มาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ระดับ 4   ดีเยี่ยม 
ระดับ 3   ดี 
  ระดับ 2   พอใช้ 
ระดับ 1   ปรับปรุง 

 
1.  กระบวนการพัฒนา 

          1.1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 จากการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2552 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  โรงเรียนได้มีการปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียน ความต้องการของผู้เรียน เช่น ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ความมี
คุณธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล และสิ่งที่ส าคัญ
คือการการสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งโรงเรียนเริ่มต้นโดย
การจัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีการจัดการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ภูมิปัญญาเวียงกาหลง ส่งผลท าให้การจัดการ
เรียนการสอนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ได้คิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน ครูใช้สื่อการเรียนการสอนและ
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แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ท าให้ได้ส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

         1.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
   โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2552 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ความมีคุณธรรม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการส่งเสริมด้านความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยโดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญา
เวียงกาหลงและได้เข้าร่วมกับองค์กรภายนอกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ประเพณีวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
และประเพณีท้องถิ่นต่างๆ  ส่งผลให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทย สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
         1.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
   โรงเรียนมีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนแต่การใช้เครื่องมือวัดประเมินผล
ยังไม่หลากหลาย และครูยังน าผลการสอนและการวัดประเมินผลไปหาแนวทางแก้ไขและพัฒนานักเรียนได้ไม่เต็ม
ศักยภาพเนื่องจากการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนไม่ต่อเนื่อง จากการสังเกตการสอน
ของครูในการจัดการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามธรรมชาติวิชา นักเรียนส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม แต่ยังไม่ค่อยได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
2.  ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ความมีคุณธรรม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการส่งเสริมด้านความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยโดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญาเวียงกาหลง
บุคลากร ในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการภาระงาน 
ชิ้นงาน ได้คิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน 
แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน 

3. จุดเด่น 

 โรงเรียนมีฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ภูมิปัญญาเวียงกาหลง ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง  และ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  
โดยจัดกจิกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยการคิด ปฏิบัติจริง  มีการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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4. จุดที่ควรพัฒนา 
     4.1 การใช้เครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
     4.2 ความต่อเนื่องของการน าผลการประเมินไปแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน 

5. ข้อเสนอแนะ 
      5.1 ครูควรใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
     5.2 ครูควรน าผลการสอนและการวัดประเมินผลไปหาแนวทางแก้ไขและพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 4 ระดับคุณภาพ 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ที่มีประสิทธิผล 

ระดับ 4   ดีเยี่ยม 
ระดับ 3   ดี 
  ระดับ 2   พอใช้ 
ระดับ 1   ปรับปรุง 

 
1.  กระบวนการพัฒนา 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีย่ิงขึ น 
 โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่ 1) ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน 3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 4) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 8) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุม
คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของปี
การศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควร
พัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนภายในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครู 
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้
นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการ
ด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนรวมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ
และประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษาใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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2.  ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีระบบการประกันคณุภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การด าเนินงานด้านต่าง เๆป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  แนวโน้มระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปในทางที่ดีข้ึน 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการ
สร้างความเข้าใจ และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
 4.1 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน นักเรียนมีการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ยังขาดการติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นรายคน 
 4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 4.3 การก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

5. ข้อเสนอแนะ 
5.1 ควรส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
5.2 ควรด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5.3 ควรจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน พอเพียง 

5.4 ควรจัดวางระบบการก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายและการมี
ส่วนร่วม 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
 ระดับ 3 ดี 
ระดับ 2 พอใช้ 
ระดับ 1 ปรับปรุง 

1.บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์(ผลงานดีเด่น/รางวัล/Best ของสถานศึกษา) 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน 
จากผลการประเมินสรุปได้ระดับดี ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี 
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่  3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้อผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี   ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดี พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นในระดับ ม.ต้น ในสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี 
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผล
การประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประอยู่อยู่ในระดับดี วิเคราะห์ ออกแบบละจัดการเรียนรู้ที่
เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อ
การเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการ
ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในย่าง
เป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลประเมินอยู่ในระดับดีโดยสถานศึกษาให้
ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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2. จุดเด่น 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) ผลการประเมินระดับชาติ ม.ต้นสูงกว่าระดับชาติ ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 

วิทยาศาสตร์ นักเรียนกล้าแสดงออกร่าเริงแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
           2) ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
           3) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านหนังสือคล่องร่วมทั้งสามารถเขียนสื่อสารได้ทุกคน 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
           4) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เช่น การเข้าคิวซื้อ
อาหาร 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งม่ัน มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการ

บริหารงาน  
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
           2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา  
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ 
           2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
           3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
           4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
           โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการ
สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
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เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมโดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 
3. จุดควรพัฒนา 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการกิจกรรมที่พัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากข้ึนเพ่ือให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี

ความเข็มแข็งมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง

หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
2) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่ดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลกับค่านิยม

ต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
3) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้ในสภาพดีและพร้อม
ใช้งามเสมอ 

4) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 

5) ครูควรให้ข้อมูลย้อยกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้

ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน 
 
4. ข้อเสนอแนะ 

น าผลการประเมินทุกแผนงาน โครงการและกิจกรรมน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานได้อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 4 
การจัดสรรงบประมาณ 

โครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 
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ประมาณการค่าสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ปีงบประมาณ  2563 
 

รายการ รับเพิ่มท้ังหมดปีงบประมาณ  2563 

ค่าจัดการเรียนการสอน                      2,426,000.00 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 600,720.00   

รวม 3,026,720.00 

 
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563 

 
งบกลาง  (66%) 1,850,000.00  บาท 

งบส ารองจ่าย (5%) 150,000.00  บาท 

งบด าเนินกิจกรรมโครงการ (29%) 1,026,720.00  บาท 

 
 

 
 

 
 
 

งบกลาง  (66 %)

งบส ารองจ่าย 5 %)

งบด าเนินกิจกรรม
โครงการ (29 %)

การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563

งบกลาง  (66 %) งบส ารองจ่าย 5 %) งบด าเนินกิจกรรมโครงการ (29 %)
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การจัดสรรงบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

กลุ่มงานอ านวยการ(19.09 %) 196,000  บาท 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (12.39 %) 127,200  บาท 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน (3.60 %) 37,000  บาท 

กลุ่มงานวิชาการ (64.92 %) 666,520  บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19%

12%

4%65%

การจัดสรรงบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
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งบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 

ที ่
โครงการ ภาคเรียนที่ 

2/2562 
ภาคเรียนที่ 
1/2563 

รวมงบประมาณ
โครงการ 

อ านวยการ 

อก.01 อาคารสถานที่ 23,000.00     103,000.00  126,000.00  

อก.02 บุคลากร 10,000.00  -    10,000.00  

อก.03 อนามัย -    10,000.00  10,000.00  

อก.04 พัฒนาระบบเครือข่าย -    50,000.00  50,000.00  

บริหารทั่วไป  

บท.01 พัฒนางานนโยบายและแผนงาน 5,000.00 10,000.00 15,000.00  

บท.02 ประชาสัมพันธ์ 17,200.00 35,000.00 52,200.00  

บท.03 โสต 40,000.00 20,000.00  60,000.00  

กิจการนักเรียน  

กน.01 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน -    27,000.00 27,000.00  

กน.02 ขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษา “หนึ่ง
ห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม” 

2,000.00 8,000.00 10,000.00  

วิชาการ 

วก.01 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 22,190.00 7,810.00 30,000.00  

วก.02 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

-    15,000.00  15,000.00  

วก.03 พัฒนาวิชาการ 9,210.00  4,150.00  13,360.00  

วก.04 พัฒนางานแนะแนว 30,000.00  -    30,000.00  

วก.05 แข่งทักษะวิชาการ 37,000.00  30,000.00  67,000.00  

วก.06 พัฒนาผู้เรียน 72,000.00  58,000.00  130,000.00  

วก.07 ห้องสมุด 17,660.00  18,500.00  36,160.00  

วก.08 ประกันคุณภาพการศึกษา 1,500.00  1,500.00  3,000.00  

วก.09 โครงการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 13,000.00  12,000.00  25,000.00  

วก.10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

20,000.00  30,000.00  50,000.00  
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ที ่
โครงการ ภาคเรียนที่ 

2/2562 
ภาคเรียนที่ 
1/2563 

รวมงบประมาณ
โครงการ 

วิชาการ 

วก.11 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

4,000.00  8,000.00  12,000.00  

วก.12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

5,000.00  22,000.00  27,000.00  

วก.13 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

5,000.00  5,000.00  10,000.00  

วก.14 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

16,000.00  19,000.00  35,000.00  

วก.15 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

5,000.00  15,000.00  20,000.00  

วก.16 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  

21,700.00  23,300.00  45,000.00  

วก.17 สุขศึกษาฯ 38,000.00  20,000.00  58,000.00  

วก.18 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระศิลปะ     22,960.00    27,040.00  50,000.00  

วก.19 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ 

   5,000.00   5,000.00  10,000.00  

โครงการที่ใช้เงินนอกงบประมาณ 

อ านวยการ 

อก.05 โครงการจัดจ้างครูและบุคลาการทาง
การศึกษาของโรงเรียน 

 -     -    1,089,600.00  

บริหารทั่วไป  

บท.04 ชุมชนสัมพันธ์ (งบสมาคม)  17,800.00   7,800.00  25600.00 
บท.05 ตามรอยพ่อ ก่องานสืบสานภูมิปัญญาเวียง

กาหลง 
20,000.00 10,000.00 30,000.00  

กิจการนักเรียน  

กน.03 โครงการจิตอาสา  3,000.00   3,000.00  6,000.00  
กน.04 โครงการรณรงค์ต่อต้านทุจริตในหัวข้อ

โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต 
 -     -    20,700.00  
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ที ่
โครงการ ภาคเรียนที่ 

2/2562 
ภาคเรียนที่ 
1/2563 

รวมงบประมาณ
โครงการ 

วิชาการ 

วก.20 โครงการปรับพ้ืนฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

 -     40,000.00  40,000.00  

วก.21 โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง 

 -     -    270,000.00  

วก.22 น านักเรียนไปทัศนศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้สู่
ประสบการณ์ตรง ของนักเรียนแผนการเรียน
ภาษาไทย - สังคมศึกษา 

112,140.00       -    112,140.00  

วก.23 กีฬาสหวิทยาเขตเบญจมิตร ครั้งที่ 2 "60 ปี 
แม่เจดีย์เกมส์" 

   -         -    700,000.00  

วก.24 บินลัดฟ้าพาเพลิน Play&Learn ค่ายศิลป์จีน 
(บินลัดฟ้า EP.2)   

   -         -    394,875 
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ชื่อโครงการ :   พัฒนาอาคารสถานที่ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ : 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน: 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
ลักษณะกิจกรรม 

□ กิจกรรมหลัก            □ กิจกรรมสนับสนุน   
กลุ่มงาน :  อ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายสุริยัน  จันดา   2. นายศักดา  ยารังษี   3. นายไชยรัตน์   พรหมเสน 
 
ลักษณะโครงการ : 

□ ใหม่     □ ต่อเนื่อง  □ ประจ า 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากการวิเคราะห์ผลการรับฟังการแสดงความคิดเห็นและความต้องการจ าเป็นพื้นฐานของ 

นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการของนักเรียน บุคลากรที่มี
หลากหลาย ประกอบกับ ปัจจุบัน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
จ านวนมาก มีการใช้อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน  การเรียนรู้
จะเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ฉะนั้นสภาพแวดล้อมที่ ดี เหมาะสม 
สะอาดร่มรื่น จะเป็นสิ่งเร้าที่ท าให้การเรียนรู้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังช่วยสร้างความสุขในการเรียน
ให้กับผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนเป็นอย่างดีอีกด้วย งานอาคารสถานที่ โรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรได้รับประโยชน์สูงสุด เกิดการเรียนรู้
ภายในโรงเรียน และส่งเสริมการท างานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสนองยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ : มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงสนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 3  โรงเรียนมีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอ 
         ร้อยละ 100 
 3.1.2 บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมภายในให้มีสะอาด ร่มรื่น ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 100 
 3.1.3 เปลี่ยนหลังคาห้องธุรการและห้องสมุด 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 อาคารเรียนและสภาพแวดล้อมทั่วไปสะอาด สวยงาม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

4. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ดูแลความสะอาด พ.ย.62 8,000 นายสุริยัน    
2 บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ย.62-มี ค.63 15,000 นายไชยรัตน์ 

รวม  23,000  
 
กิจกรรม   
1. กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดูแลความสะอาด 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1. ส ารวจความต้องการ 
2. วางแผนจัดท ารายละเอียดกิจกรรม 
โครงการ 
3. เสนอขออนุมัติ 

ก.ย.2562 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม/
นายสุริยัน จันดา 

2. ขั้นด าเนินการ ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามความ
ต้องการ 

ต.ค. 
2562 

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม/
นายสุริยัน จันดา 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

1. ส ารวจวัสดุอุปกรณ ์หลังจากการใช้งาน
เพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผน
จัดซื้อเพ่ิมเติมในภาคเรียนต่อไป 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่องาน
แผนงานเพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหาร
โรงเรียนตามล าดับ 

มี.ค. 
2563 

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม/
นายสุริยัน จันดา 
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2. บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1. ส ารวจพื้นที่ บริเวณต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน 
2. วางแผนจัดท ารายละเอียดกิจกรรม 
โครงการ 
3. เสนอขออนุมัติ 

ก.ย.2562 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม/
นายไชยรัตน์ 

2. ขั้นด าเนินการ ด าเนินการจัดท าตามรูปแผนที่ก าหนดไว้   ต.ค. 2562- 
  ม.ค. 2563 

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม/
นายไชยรัตน์ 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

1. ตรวจสอบการจัดท าให้เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่องาน
แผนงานเพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหาร
โรงเรียนตามล าดับ 

    มี.ค. 2563 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม/
นายไชยรัตน์ 

 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ดูแลความสะอาด พ.ค.63 8,000 นายสุริยัน    
2 บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม เม.ย. - 

ก.ย.63 
15,000 นายไชยรัตน์ 

3 เปลี่ยนหลังคาห้องธุรการและ
ห้องสมุด 

เม.ย. 63 80,000 นายสุริยัน    

รวม  103,000  
 
กิจกรรม   
1. กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดูแลความสะอาด 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1. ส ารวจความต้องการ 
2. วางแผนจัดท ารายละเอียดกิจกรรม 
โครงการ 
3. เสนอขออนุมัติ 

มี.ค.
2563 

โรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยาคม/
นายสุริยัน  
จันดา 
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ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นด าเนินการ ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามความ
ต้องการ 

พ.ค. 
2563 

โรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยาคม/
นายสุริยัน  
จันดา 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

1. ส ารวจวัสดุอุปกรณ ์หลังจากการใช้
งานเพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผน
จัดซื้อเพ่ิมเติมในภาคเรียนต่อไป 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่องาน
แผนงานเพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหาร
โรงเรียนตามล าดับ 

ก.ย. 
2563 

โรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยาคม/
นายสุริยัน  
จันดา 

 
2. บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1. ส ารวจพื้นที่ บริเวณต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน 
2. วางแผนจัดท ารายละเอียดกิจกรรม 
โครงการ 
3. เสนอขออนุมัติ 

มี.ค.
2563 

โรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยาคม/
นายไชยรัตน์ 

2. ขั้นด าเนินการ ด าเนินการจัดท าตามรูปแผนที่ก าหนดไว้ พ.ค. 2563- 
ส.ค.2563 

โรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยาคม/
นายไชยรัตน์ 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

1. ตรวจสอบการจัดท าให้เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่องาน
แผนงานเพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหาร
โรงเรียนตามล าดับ 

ส.ค. 
2563 

โรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยาคม/
นายไชยรัตน์ 
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3. เปลี่ยนหลังคาห้องธุรการและห้องสมุด 
ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1. ส ารวจพื้นที่ ที่จะด าเนินการ 
2. วางแผนจัดท ารายละเอียดกิจกรรม 
โครงการ 
3. เสนอขออนุมัติ 

มี.ค.
2563 

โรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยาคม/
นายสุริยัน 

2. ขั้นด าเนินการ ด าเนินการจัดท าตามรูปแผนที่ก าหนดไว้ พ.ค. 2563- 
ส.ค.2563 

โรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยาคม/
นายสุริยัน 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

1. ตรวจสอบการจัดท าให้เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่องาน
แผนงานเพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหาร
โรงเรียนตามล าดับ 

ส.ค. 2563 โรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยาคม/
นายสุริยัน 

 
5. งบประมาณ 126,000 บาท 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม หมายเหตุ ค่าตอบแทน/
ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ดูแลความสะอาด 

 8,000   8,000  

2.บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 15,000   15,000  
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ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม หมายเหตุ ค่าตอบแทน/
ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ดูแลความสะอาด 

 8,000   8,000  

2.บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 15,000   15,000  

3.เปลี่ยนหลังคาห้อง
ธุรการและห้องสมุด 

 80,000   80,000  

 
6. การติดตามประเมินผล 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  
กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ดูแล
ความสะอาด 

มีอุปกรณ์ดูแลความสะอาด
ครบทุกอาคาร ทุกห้อง 

- ประเมินงาน 
 

- แบบประเมิน 
- รายงานโครงการ 

2.บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อม 

สภาพแวดล้อม ปลอดภัย 
สวยงาม 

- ประเมินงาน 
 

- แบบประเมิน 
- รายงานโครงการ 

 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  

กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ดูแล
ความสะอาด 

มีอุปกรณ์ดูแลความสะอาด
ครบทุกอาคาร ทุกห้อง 

- ประเมินงาน 
 

- แบบประเมิน 
- รายงานโครงการ 

2.บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อม 

สภาพแวดล้อม ปลอดภัย 
สวยงาม 

- ประเมินงาน 
 

- แบบประเมิน 
- รายงานโครงการ 

3.เปลี่ยนหลังคา
ห้องธุรการและ
ห้องสมุด 

หลังคามีความแข็งแรง 
ปลอดภัย ร้อยละ 100 

- ประเมินงาน 
 

- แบบประเมิน 
- รายงานโครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 
2. มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของบุคลากร นักเรียนและผู้รับบริการ 
3. มีลานจัดกิจกรรมที่สวยงามต่อพิธีต่างๆ 

 
    ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ 

      (นายสุริยัน   จันดา) 
            หวัหน้างานอาคารสถานที่ 
 

    ลงชื่อ        ผู้พิจารณาโครงการ 
(นางสาวสุชาดา   นัยติ๊บ) 

         หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 
 

    ลงชื่อ         ผู้พิจารณาโครงการ 
(นางชยาภรณ์   กาวิต๊ะ) 

             หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

    ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายกฤษฏพงษ์  นิตยารส) 
       รองผู้อ านวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
 
 

  ว่าที่ร้อยโท           ผู้อนุมัติโครงการ 
            (ทวีป  วงศ์ชาลีกุล) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
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ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์  ที่ขอเสนอซื้อ/จ้าง 

กิจกรรม 
1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ดูแลความสะอาด 

ที ่ รายการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) จ านวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 ไม้กวาด 100 30 3,000 
2 ที่ตักผง 50 50 2,500 
3 ไม้ถูพ้ืน 250 100 2,500 

รวมทั้งสิ้น 8,000 
 

2.บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 
ที ่ รายการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) จ านวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 ค่าน้ ามันเครื่องตัดหญ้า 10  500 5,000 
2 ค่าใบมีดเครื่องตัดหญ้า 5 300 1,500 
3 ค่ายาก าจัดวัชพืช 2 500 1,000 

4 ค่าไม้ดอกไม้ประดับ 100 25 2,500 
5 ค่าปุ๋ย 10 500 5,000 

รวมทั้งสิ้น 15,000 
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ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์  ที่ขอเสนอซื้อ/จ้าง 
กิจกรรม 
1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ดูแลความสะอาด 

ที ่ รายการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) จ านวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 ไม้กวาด 100 30 3,000 
2 ที่ตักผง 50 50 2,500 

3 ไม้ถูพ้ืน 250 100 2,500 
รวมทั้งสิ้น 8,000 

 
 

2.บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 
ที ่ รายการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) จ านวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 ค่าน้ ามันเครื่องตัดหญ้า 10  500 5,000 
2 ค่าใบมีดเครื่องตัดหญ้า 5 300 1,500 
3 ค่ายาก าจัดวัชพืช 2 500 1,000 

4 ค่าไม้ดอกไม้ประดับ 100 25 2,500 
5 ค่าปุ๋ย 10 500 5,000 

รวมทั้งสิ้น 15,000 
 

3. เปลี่ยนหลังคาห้องธุรการและห้องสมุด 
ที ่ รายการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) จ านวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 หลังคาแผ่นเหล็กรีด 300 ตร.ม. 200 60,000 
2 ค่าแรงจ้างเหมา   20,000 

รวมทั้งสิ้น 80,000 
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ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ : 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการ  ด ารงชีวิต 
          กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ลักษณะกิจกรรม 
 กิจกรรมสนับสนุน  กิจกรรมรอง  √   กิจกรรมหลัก 

กลุ่มงาน :   อ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ :   งานบุคลากร 
ลักษณะโครงการ : 

 ใหม่      ต่อเนื่อง  √  ประจ า 
 
 

8. หลักการและเหตุผล 
มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนมาตรฐานที่ 9 ระบุว่าสถานศึกษาต้องมีการส่งเสริมให้

บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างเนื่อง  นอกจากนั้นเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานที่ 1 ได้
ก าหนดว่าครูต้องแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูอยู่เสมอ ในการปัจจุบันความรู้วิทยาการด้าน
ต่างๆ ไดพั้ฒนาและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  

ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทันต่อเหตุการณ์  
โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลการขึ้น โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เช่น 
กิจกรรมการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
และวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่อไป 

 
9. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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10. เป้าหมาย 
 3.1. ด้านเชิงปริมาณ 
1. จ านวนครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนที่ 
    เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จ านวนครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและประเมินผล 
3. จ านวนครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ร้อยละ 80 มีรายงานการวิจัย 1 เรื่อง 
4. จ านวนครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ร้อยละ 80 ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
    ประสิทธิผล 
3.2. ด้านคุณภาพ 
1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครมูีเครื่องมือวัดและประเมินผล 
3. ครมูีรายงานการวิจัย 1 เรื่อง 
4. ครปูฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

11. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
และวิจัยในชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ 2/62 
 
 
 

10,000 
 
 
 

งานบุคลากร 
นางสาวพรพิมล  สมอ 
 
 

 
กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียน 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. 2562 
 

- โรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยาคม 
- งานบุคลากร 

2. ขั้นด าเนินการ - ติดต่อประสานงานกับวิทยากร 
- ส ารวจจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
- ด าเนินการอบรม 
 

พ.ย. 2562 – 
เม.ย. 2563 

- งานบุคลากร 
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ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

พ.ค. 63 - งานบุคลากร 

 
12. งบประมาณ  10,000  บาท 

กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

รายการ 

งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/
ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อ 
สร้าง 

1. กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ
คร ูการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และวิจัยใน
ชั้นเรียน  

10,000 - - - 10,000  

 
13. การติดตามประเมินผล 

กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. กิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้ และวิจัยในชั้น
เรียน 

1. จ านวนครูโรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคม ร้อยละ 80  
    ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
    ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
การจัดท าแผนการจัดการ 
    เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และ
วิจัยในชั้นเรียน 
 

- ประเมินจากความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้รับการพัฒนา 
2. บุคลากรโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมมีมาตรฐานตามวิชาชีพ ได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีผลงานทางด้านวิชาการ 
 

 
    ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวพรพิมล  สมอ) 
                หัวหน้างานบุคลากร 
 

    ลงชื่อ             ผู้พิจารณาโครงการ 
(นางสาวสุชาดา   นัยติ๊บ 

                หวัหน้างานนโยบายและแผนงาน 
    ลงชื่อ               ผู้พิจารณาโครงการ 

(นางชยาภรณ์   กาวิต๊ะ) 
                 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

     
    ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

                   (นายกฤษฏพงษ์  นิตยารส)) 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
  
 

    ว่าที่ร้อยโท             ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (ทวีป  วงศ์ชาลีกุล) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์  ท่ีขอเสนอซื้อ/จ้าง 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ สื่อการ
เรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียน 

ที ่ รายการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) 
จ านวน/
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 ค่ากระดาษ A4 2 กล่อง 700 1,400 
2 ค่ากระดาษเกียรติบัตร 2 รีม 300 600 
3 ค่าวิทยากร 2 คน 1,000 2,000 
4 ค่าจ้างท า อาหารและอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน 100 5,000 
5 ของที่ระลึกส าหรับวิทยากร 2 คน 500 1,000 

รวมทั้งสิ้น 10,000 
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ชื่อโครงการ : อนามัยโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ: 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งผล
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ : 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน: 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ลักษณะกิจกรรม 

□  กิจกรรมหลัก   □ กิจกรรมสนับสนุน   
กลุ่มงาน :  อ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ :  นางมนรัก  นวะบุศย์ 
ลักษณะโครงการ : 

□ ใหม่     □ ต่อเนื่อง  □ ประจ า 
 

15. หลักการและเหตุผล : เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี ตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ 
16. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี ตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3. เพ่ือให้ห้องพยาบาลมีสถานที่ ที่เหมาะแก่การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

17. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ 
2. ห้องพยาบาลเป็นสถานที่ เหมาะแก่การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3. ผู้เรียนรู้จักการป้องกันตนเองหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงจากโรคติดต่อ 

 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ 
2. ห้องพยาบาลเป็นสถานที่ เหมาะแก่การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3. ผู้เรียนรู้จักการป้องกันตนเองหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงจากโรคติดต่อ 
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18. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ยา พ.ค. 63-ส.ค. 63 10,000 งานอนามัยโรงเรียน 

รวม   10,000  
 
กิจกรรม   

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่ด าเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ ส ารวจเวชภัณฑ์ยาที่เหลือ        พ.ค. 63 งานอนามัยโรงเรียน 
2. ขั้นด าเนินการ จัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ยา ส.ค. 63 
3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

สรุปสถิติการใช้ยาประจ าเดือน ทุก ๆ สิ้นเดือน 
ก.ย. 63 

 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2 ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงเทียบเกณฑ์ 

มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุขและตรวจสุขภาพได้

ด้วยตนเอง 

พ.ค. 63  
พ.ย. 63 

 งานอนามัยโรงเรียน 

 
กิจกรรม   

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่ด าเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ วางแผนร่วมกับงานครูที่ปรึกษา   พ.ค. 63  

       พ.ย. 63 
งานอนามัยโรงเรียน 

2. ขั้นด าเนินการ ชั่งน้ าหนัก – วัดส่วนสูง นักเรียน ม. 1-ม. 6 ทุกคน พ.ค. 63  
 พ.ย. 63 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

สรุปผลภาวะโภชนาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       ก.ค. 63 
      ธ.ค. 63 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3 ตรวจประสิทธิภาพการแปรงฟัน 

นักเรียน ม. 1 
ก.ค. 63  อนามัยโรงเรียน 

   
 
กิจกรรม   

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่ด าเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ ประสานวางแผนก าหนดวันจัดกิจกรรมร่วมกับ

ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 
  มิ.ย. 63  

      
งานอนามัยโรงเรียน 

2. ขั้นด าเนินการ อบรมวิธีการแปรงฟันเคี้ยวเม็ดสีย้อมฟัน ก.ค. 63  
3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

สรุปผลการติดสีย้อมฟันและโรคในช่องปากให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      ก.ค. 63 

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4 ตรวจสุขภาพทัว่ไปและคดักรอง

โรคธาลสัซีเมียนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 

มิ.ย. – ส.ค. 63  อนามัยโรงเรียน 

 
กิจกรรม   

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่ด าเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.แม่เจดีย์   ก.ค.63   
2. ขั้นด าเนินการ ตรวจสุขภาพท่ัวไป  
3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

สรุปผลกิจกรรม       ก.ย. 63 

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5 จดัอบรมดา้นสุขอนามยัจากหน่วยงาน

อ่ืน ๆ 
  อนามัยโรงเรียน 
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กิจกรรม   

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่ด าเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

- รพ.เวียงป่าเป้า 
- สาธารณสุขอ าเภอเวียงป่าเป้า 
- รพ.สต. แม่เจดีย์ 
- อบต. แม่เจดีย์ 

  ต.ค. 62  - 
ก.ย. 63  

 

2. ขั้นด าเนินการ จัดอบรมกิจกรรม  
3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

สรุปผลกิจกรรม       ก.ย. 63 

 
19. งบประมาณ 10,000  บาท 

 
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีห้องพยาบาล เวชภัณฑ์ยาที่เหมาะสมกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

2. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
3. นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงอันตรายและโรคติดต่อ 

 
    ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ 

             (นางมนรัก  นวะบุศย์) 
               หัวหน้างานอนามัย 
 

    ลงชื่อ        ผู้พิจารณาโครงการ 
(นางสาวสุชาดา   นัยติ๊บ) 

           หวัหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

    ลงชื่อ         ผู้พิจารณาโครงการ 
(นางชยาภรณ์   กาวิต๊ะ) 

             หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

    ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายกฤษฏพงษ์  นิตยารส) 
       รองผู้อ านวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
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  ลงชื่อว่าที่ร้อยโท           ผู้อนุมัติโครงการ 
                (ทวีป  วงศ์ชาลีกุล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
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ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบเครือข่ายและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน 
 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ : 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที ่2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
 
ลักษณะกิจกรรม 
  กิจกรรมหลัก    กิจกรรมสนับสนุน  
 
กลุ่มงาน : อ านวยการ 
 
ผู้รับผิดชอบ : นางอรุณรัตน์  แก่นจันทร์ 
 
ลักษณะโครงการ : 

 ใหม่      ต่อเนื่อง   ประจ า 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาให้บรรลุส า เร็จตามจุดมุ่ งหมาย  หรือปรัชญาการศึกษา  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  ที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ๘  ประการ  ได้แก่  การมีร่างกายที่สมบูรณ์  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  
คุณ ธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต   และสามารถอยู่ ร่วมกับคน อ่ืนได้นั้ น   
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้สถานศึกษาให้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน  การ
แสวงหาความรู้ขึ้นภายในสถานศึกษา เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน
และการเรียนรู้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้อที่ ๖ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ในทุกปีการศึกษา งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม   มี
ความจ าเป็นต้องพัฒนาแหล่งค้นคว้าหาความรู้  จัดสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และจัดหา
อุปกรณ์ที่พร้อมต่อการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน  เพ่ือตอบสนองนโยบายและต่อเนื่องกับกิจกรรมที่ทาง
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ และพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้เทคโนโลยีและเทคโนโลยี
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สารสนเทศมาใช้ รวมทั้งเป็นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนได้พัฒนาประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับ
โลกในยุคปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายให้นักเรียน ครู และบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมให้สามารถใช้งานเครือข่ายได้อย่าง

ครอบคลุม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง และมี

คุณภาพ 
 
4. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายในโรงเรียน พฤษภาคม – 

กันยายน 2563 
50,000 งานพัฒนาเครือข่าย 

 
การด าเนินงาน 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่ด าเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 1. ส ารวจความต้องการ 

2. วางแผนจัดท ารายละเอียดกิจกรรม 
โครงการ 
3. เสนอขออนุมัติ 

พฤษภาคม 
2563 

งานพัฒนาเครือข่าย 

2. ขั้นด าเนินการ ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามความ
ต้องการ 

มิถุนายน 
2563 

งานพัฒนาเครือข่าย 

3. ขั้นประเมินและ
สรุปการด าเนิน
โครงการ 

1. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ หลังจากการใช้งาน
เพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผนจัดซื้อ
เพ่ิมเติมในภาคเรียนต่อไป 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่องาน
แผนงานเพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน
ตามล าดับ 

กันยายน 
2563 

งานพัฒนาเครือข่าย 
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5. งบประมาณ  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  60,000  บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

ค่าตอบแทน/ใช้
สอย/ค่าจ้าง 

ค่าวัสดุ 
ค่าครุภัณฑ ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
เครือข่ายในโรงเรียน 

- 50,000 - - 50,000 - 

 
6. การติดตามประเมินผล 
 
กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ปรับปรุงพัฒนาระบบ
เครือข่ายในโรงเรียน 

มีพัฒนาระบบเครือข่ายใน
โรงเรียนเพียงพอต่อการใช้งาน
ของครู นักเรียน และบุคลากร
ภายในโรงเรียน 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้พัฒนาระบบเครือข่ายให้นักเรียน ครู และบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
 
         ลงชื่อ                    ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางอรุณรัตน์  แก่นจันทร์) 
         หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายภายในโรงเรียน 
 
 

       ลงชื่อ                ผู้พิจารณาโครงการ 
                (นางสาวสุชาดา   นัยติ๊บ) 
              หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 
 
         ลงชื่อ                 ผู้พิจารณาโครงการ 

         (นางชยาภรณ์   กาวิต๊ะ) 
               หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 



 101 

         ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายกฤษฏพงษ์  นิตยารส) 
         รองผู้อ านวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
  
 
       ลงชื่อว่าที่ร้อยโท              ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (ทวีป  วงศ์ชาลีกุล) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
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ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์  ท่ีขอเสนอซื้อ/จ้าง 

กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายในโรงเรียน 
ที ่ รายการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) จ านวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 router wifi    
2 Gigabit Switching Hub    
3 UPS ส ารองไฟ    
4 Plug RJ45 CAT5 AMP (100/Pack) Original    
5 สาย STP    
6 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ    
7 แผ่น CD    
8 แผ่น DVD    
9 อุปกรณ์เครือข่ายอ่ืนๆ(เพ่ิมเติมกรณีอุปกรณ์

เสียหาย) 
   

รวมทั้งสิ้น 50,000 
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ชื่อโครงการ : โครงการจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ : 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 1  จัดโครงสร้างการบริหารที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของโรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือจัดการทรัพยากรของ
โรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ลักษณะกิจกรรม 

กิจกรรมหลัก            กิจกรรมรอง  √   กิจกรรมสนับสนุน 
กลุ่มงาน :   อ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ :   งานบุคลากร 
ลักษณะโครงการ : 

 ประจ า   ใหม่   √  ต่อเนื่อง 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้มีการจัดการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างต่อเนื่องและเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอ่ืน เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายทันก าหนดเวลา จ าเป็นต้องมีบุคคลากรในการ
ปฏิบัติงานเอกสารและการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักเรียนและบุคลากรครู 
โรงเรียนจ าเป็นต้องดูแลเรื่องอัตราก าลังซึ่งขาดแคลนอยู่ โดยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทดแทน 
ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาได้  
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้าน

คุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
     2.  เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านอัตราก าลังที่ขาดแคลน 

3. เป้าหมาย 
  3.1. ด้านเชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา  
2. นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมทุกคน ได้รับการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.2. ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
2. ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราวสามารถปฏิบัติงานและจัดการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ 

 
4. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียน 
ต.ค.62-ก.ย.63 

 
 

 
งานบุคลากร 
นางสาวพรพิมล  สมอ 

 
กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ก.ย. 2562 
 

- โรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยาคม 
- งานบุคลากร 

2. ขั้นด าเนินการ - ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
- นิเทศ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

1 ต.ค. 
2562–30 
ก.ย. 2563 

- งานบุคลากร 

3. ขั้นประเมิน
และสรุปการ
ด าเนินโครงการ 

- สรุปและประเมินผล 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

 30 ก.ย. 
2563 

- งานบุคลากร 
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5. งบประมาณ  1,089,600 บาท 
กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

รายการ 

งบประมาณ 

รวม หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน/

ใช้สอย/
ค่าจ้าง 

ค่า
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อ 
สร้าง 

1. จัดจ้างครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน 

459,600 
 
 

630,000 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

459,600 
 
 

630,000 
 

เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายราย
หัว 
เงินรายได้
สถานศึกษา
โรงเรียนแม่
เจดีย์วิทยาคม 

 
6. การติดตามประเมินผล 

กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. จัดจ้างครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน 

1. นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคมทุกคน ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา  
2. นักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์
วิทยาคมทุกคน ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- ประเมินจากความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
2.  ตอบสนองความต้องการด้านอัตราก าลังที่ขาดแคลน 

 
    ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวพรพิมล  สมอ) 
                    หัวหน้างานบุคลากร 
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    ลงชื่อ             ผู้พิจารณาโครงการ 
(นางสาวสุชาดา   นัยติ๊บ 

                หวัหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 
 

    ลงชื่อ               ผู้พิจารณาโครงการ 
(นางชยาภรณ์   กาวิต๊ะ) 

                 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     
 
    ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

                   (นายกฤษฏพงษ์  นิตยารส)) 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
  
 
 

    ว่าที่ร้อยโท             ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (ทวีป  วงศ์ชาลีกุล) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์  ท่ีขอเสนอซื้อ/จ้าง 

โครงการจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

ที ่ รายการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) 
จ านวน/
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 12 เดือน 38,300 459,600 
2 เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 12 เดือน 52,500 630,000 
     
     
     

รวมทั้งสิ้น 1,089,600 
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ชื่อโครงการ :  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ส่งผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ : 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 
6.  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน/กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)สูงขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 3  จัดการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ลักษณะกิจกรรม 
 กิจกรรมสนับสนุน  กิจกรรมรอง   กิจกรรมหลัก 

กลุ่มงาน : วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ : งานวัดผลและประเมินผล 
ลักษณะโครงการ : 

 ใหม่      ต่อเนื่อง   ประจ า 
8. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ(2551)ได้ก าหนดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน 
ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมิน
ตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ได้แก่
ระดับชั้นเรียน, ระดับสถานศึกษา, ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่
แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนตลอดจนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ครูผู้สอนมีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งในการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย จากข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ (Las) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมยังอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนาเป็นอย่างมาก จากเหตุผลดังกล่าวเพ่ือให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงจัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551  

 
9. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม หลักสูตรทุก
กลุ่ม  

สาระการเรียนรู้ ภาพรวมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ใน 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (การทดสอบระดับชาติ) ในปีการศึกษา 2562 
3.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ใน 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (การทดสอบระดับชาติ) ในปีการศึกษา 2562 
4.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียนที่ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดล าดับที่ 1 – 10 ในภาค
เรียน  

ที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
5.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบ O-net สูงสุดแต่ละ
รายวิชา ใน 

ปีการศึกษา 2562 
6.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียนที่ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดล าดับที่ 1 – 10 ในภาค
เรียน 

ที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

 

10. เป้าหมาย 

3.1 ด้านเชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียน มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับผล
การ 

เรียน 2.5 ขึ้นไป ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 (การทดสอบระดับชาติ) ในปีการศึกษา 2562 
3.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 (การทดสอบระดับชาติ) ในปีการศึกษา 2562 
3.1.4 นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดล าดับที่  1 – 10 ทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ 2 ปี 

การศึกษา  2562   ได้รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบใส่เกียรติบัตรทุกคน 
3.15 นักเรียนที่มีผลการสอบ O-net มัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6 สูงสุดแต่ละรายวิชาในปีการศึกษา 



 110 

2562 ได้เกียรติบัตรพร้อมกรอบใส่เกียรติบัตรหรือรางวัลชุดอุปกรณ์การเรียนทุกคน 
3.1.6 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียนที่ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดล าดับที่ 1 – 10          

ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  
3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระในระดับดี มีผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป    
3.2.2 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3.2.3 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นตามเกณฑ์ 
 

11. กิจกรรมและกิจกรรมการด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 (22,190 บาท) 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ค่ายติวเข้ม O-net นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3   

พ.ย.62 
ถึง มี.ค.63 

6,440 
งบเรียนฟรี 

 

งานวดัและ
ประเมินผล 

2 ค่ายติวเข้ม O-net นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 

พ.ย.62 
ถึง มี.ค.63 

7,070 
งบเรียนฟรี 

 

งานวดัและ
ประเมินผล 

3 สร้างขวญัก าลงัใจใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีผล
การเรียนระดบัดีเด่น ระดบัชั้น ม.1 – 6  
ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2562 

พ.ย.62 
ถึง มี.ค.63 

7,810 
อุดหนุน 

 

งานวัดและ
ประเมินผล 

4 สร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมี
ผลการสอบ O-net ระดบัชั้น 
ม.3 และ ม.6  ท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุดของ
แต่ละรายวชิา ปีการศึกษา 2562  

พ.ย.62 
ถึง มี.ค.63 

870 
อุดหนุน 

 

งานวัดและ
ประเมินผล 

 
 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สร้างขวญัก าลงัใจใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีผลการ
เรียนระดบัดีเด่น ระดบัชั้น ม.1 – 6  ภาค
เรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 

15 พ.ค.63 
ถึง ก.ย.63 

7,810 
อุดหนุน 

 

งานวัดและ
ประเมินผล 
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12. งบประมาณ 30,000  บาท 

 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2562 
รายการ งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน/ 
ค่าใช้สอย/ค่าจ้าง 

ค่า
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1 ค่ายติวเข้ม O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 ปีที่  3  ปีการศึกษา 2562 

6,440 
 

- - 6,440 
 

2 ค่ายติวเข้ม O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  6 ปีการศึกษา 2562 

7,070 - - 7,070 

3 สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้เรียนที่มีผลการเรียน 
ระดับดีเด่น ระดับชั้น ม.1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 

- 7,810 - 7,810 

4 สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้เรียนที่มีผลการ  
สอบ O-net ระดับชั้น ม.3 และ ม.6  ที่อยู่ใน 
ระดับสูงสุดของแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2562 

- 870 - 870 

รวม 13,510 8,680 - 22,190 
 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563 

รายการ งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน/ 

ค่าใช้สอย/ค่าจ้าง 
ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 
1. สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้เรียนที่มีผลการเรียน
ระดับดีเด่น ระดับชั้น ม.1 – 6  ภาคเรียนที่ 1    
ปีการศึกษา 2563 

- 7,810 - 7,810 

รวม - 7,810 - 7,810 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

13. การติดตามประเมินผล 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2562 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.นักเรียน มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
  หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ใน 
  ระดับด ีผลการเรียน 2.5 ขึ้นไปไม่น้อย 
  กว่าร้อยละ 70 
 

2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 4 กลุ่ม 
   สาระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
  (การทดสอบระดับชาติ)ปีการศึกษา 2562 
 

3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มี 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
  (การทดสอบระดับชาติ)ปีการศึกษา 2562 
 

4.นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดล าดับ 
  ที่ 1 - 10 ทุกระดับชั้นในแต่ละ 
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้รับ 
  เกียรติบัตรพร้อมกรอบทุกคน 
 

5.นักเรียนที่มีผลการสอบ O-net  
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6 สูงสุดแต่ละรายวิชา 
 ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติบัตรพร้อม  
 รางวัลเป็นชุดอุปกรณ์เครื่องเขียน 

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
 
ตรวจสอบผลการทดสอบ 

O-net ม.3 
 
 

ตรวจสอบผลการทดสอบ 
O-net ม.6 

 
 
 
 

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
 
 

ตรวจจากผล 
การทดสอบ O-net 

 

 

แบบสรุปผลการเรียน  
ภาพรวมของโรงเรียน 

 

 
 

แบบรายงานผลการ
ทดสอบ 
O-net 

 
แบบรายงานผลการ

ทดสอบ 
O-net 

 
 

 
 

แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 

แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดล าดับ 
   ที่ 1 - 10 ทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ 1  
   ปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติบัตร 
   พร้อมกรอบใส่เกียรติบัตร 

ตรวจจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 
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14. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (การ
ทดสอบ 
     ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562 
7.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (การ
ทดสอบ 
     ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562 
7.3 นักเรียนที่ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดล าดับที่ 1 – 10  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ได้รับ 
     เกียรติบัตรพร้อมกรอบทุกคน 
7.4 นักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบของ O-net สูงสุดแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2562 
ได้รับ 
     เกียรติบัตรพร้อมกรอบทุกคนหรือรางวัลเป็นชุดอุปกรณ์เครื่องเขียน 
7.5 นักเรียนที่ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดล าดับที่ 1 – 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ได้รับ 
     เกียรติบัตรพร้อมกรอบรูปทุกคน 

 

 

    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวอารีย์  ยานะ) 
              ต าแหน่ง ครู คศ.2 
 

    ลงช่ือ             ผู้พิจารณาโครงการ 
(นางสาวสุชาดา     นัยติ๊บ) 

                 หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
   
  ลงช่ือ             ผู้พิจารณาโครงการ 

(นางชยาภรณ์    กาวิต๊ะ) 
                 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

    ลงช่ือ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายกฤษฏพงษ์   นิตยารส) 

           รองผู้อ านวยการโรงเรียนแม่เจดยี์วิทยาคม 
  

  ว่าท่ีร้อยโท             ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (ทวีป  วงศ์ชาลีกุล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรยีนแม่เจดียว์ิทยาคม 
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ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์  ที่ขอเสนอซื้อ/จ้าง 

 
กิจกรรม  ค่ายติวเข้ม O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

ที ่ รายการที่ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน
/หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

หมายเหตุ 

1 ค่าอาหารนักเรียนระดับชั้น ม.3 92 40 3,680 1 วัน 
2 ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มนักเรียนระดับชั้น ม.3 92 30 2,760 1 วัน 

รวมทั้งสิ้น   6,440  
 

กิจกรรม ค่ายติวเข้ม O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
ที ่ รายการที่ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน

/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

หมายเหตุ 

1 ค่าอาหารนักเรียนระดับชั้น ม.6 101 40 4,040 1 วัน 
2 ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มนักเรียนระดับชั้น ม.6 101 30 3,030 1 วัน 

รวมทั้งสิ้น   7,070  
 

กิจกรรม สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้เรียนที่มีผลการเรียน ระดับดีเด่น ระดับชั้น ม.1 – 6 
 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

ที ่ รายการ จ านวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 กรอบส าเร็จรูป 70 100 7,000 
2 กระดาษขอบทอง 3 270 810 

รวมทั้งสิ้น 7,810 
 

กิจกรรม สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้เรียนที่มีผลการสอบ O-net ระดับชั้น ม.3 และ ม.6   
ที่อยู่ในระดับสูงสุดของแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2562 

ที ่ รายการ จ านวน/
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

1 ชุดอุปกรณ์การเขียน 10 87 870 
รวมทั้งสิ้น 870 
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ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
รายการวัสดุ-ครุภัณฑ์  ที่ขอเสนอซื้อ/จ้าง 

 
กิจกรรม สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้เรียนที่มีผลการเรียน ระดับดีเด่น ระดับชั้น ม.1 – 6  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ที ่ รายการ จ านวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 กรอบส าเร็จรูป 70 100 7,000 
2 กระดาษขอบทอง 3 270 810 

รวมทั้งสิ้น 7,810 
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คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 
 ว่าที่ร้อยโททวีป  วงศ์ชาลีกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
 นายบัญชา          จันทร์น้อย รองผู้อ านวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 

นายกฤษฏพงษ์     นิตยารส  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
 นางชยาภรณ์  กาวิต๊ะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นางปิ่นแก้ว  ยานะจิตร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 นางเมธาวี  จันต๊ะวงค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ  

นายศรชัย  กาวิต๊ะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
  
คณะท างาน 
 นางสาวสุชาดา  นัยติ๊บ  หัวหน้าคณะท างาน 

นางอัจฉราพร  ยารังษี  รองหัวหน้าคณะท างาน 
 นายธนพันธ์                 พานค าดาว กรรมการ 

 นางสาววิไลลักษณ์ ขันจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวนัดดา            เก๊าทอง           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 


