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ค ำน ำ 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ฉบับนี้ เป็นส่วน

หนึ่งของระบบการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเพ่ือ
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ได้วางแผน ก าหนด
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน โดยยึดมาตรฐานการศึกษาเป็นกรอบในการด าเนินงานเพ่ือให้ประสบความส าเร็จตาม
แผนงาน 
 

 เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย  ๖  ส่วน   ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑  บทน ำ 
 ส่วนที่ ๒  ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพสถำนศึกษำ 
 ส่วนที่ ๓  ทิศทำงของสถำนศึกษำ 
 ส่วนที่ ๔  กรอบกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ 
          สว่นที่ ๕  ประมำณกำรรำยรับของสถำนศึกษำ 
          สว่นที่ ๖  โครงกำร/กิจกรรม ระยะ ๓ ปี 
 
 

 ขอขอบคุณคณะท างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดท ารายงานจนส าเร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

       
 
                           ธวชั  โลกา 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
             ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

 

สารบัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
ส่วนที่ ๑  บทน ำ ๑ 
        ๑. ข้อมูลพื้นฐำน ๑ 
           ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 
           ๑.๒.ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร ๑ 
           ๑.๓.ข้อมูลนักเรียน ๕ 
           ๑.๔ ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๖ 
           ๑.๕ ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ แล่งเรียนรู้และกำรใช้ ๗ 
           ๑.๖ สภำพชุมชนโดยรวม ๘ 
           ๑.๗ โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ๙ 
        ๒. ผลกำรด ำเนินกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ ๑๒ 
           ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๑๒ 
           ๒.๒ ผลกำรทดสอบระดับชำติ ๑๓ 

 ๒.๓  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ๑๕ 
           ๒.๔  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ๑๖ 
           ๒.๕  งำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ประสบควำมส ำเร็จ ๑๙ 
ส่วนที่ ๒ ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของโรงเรียน ๒๐ 
            ๑. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ๒๐ 
            ๒. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ๒๒ 
ส่วนที่ ๓  ทิศทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ๒๗ 
            วิสัยทัศน์โรงเรียน ๒๗ 
            พันธกิจ ๒๗ 
            เป้ำประสงค์ ๒๗ 
            อัตลักษณ์ของโรงเรียน ๒๗ 
            เอกลักษณ์ของโรงเรียน ๒๗ 
ส่วนที่ ๔ กรอบกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ ๓๐ 
ส่วนที่ ๕ ประมำณกำรรำยรับของสถำนศึกษำ ๔๙ 
ส่วนที่ ๖ โครงกำร/กิจกรรม ระยะ ๓ ปี  ๕๓ 
ภำคผนวก ๕๔ 
           ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
           รำยชื่อคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1.1. โรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำ ระดับอนุบำล -ประถมศึกษำ  ตั้ งอยู่ เลขที่   123  หมู่ที่   1             
ต ำบลแม่ลำหลวง อ ำเภอแม่ลำน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  รหัสไปรษณีย์ ๕๘๑๒๐      ที่ตั้งโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษำ  หมู่ที่  7   ต ำบลแม่ลำหลวง อ ำเภอแม่ลำน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ  แม่ฮ่องสอน  เขต 2    โทรศัพท์   053 – 685054   โทรสำร  053 – 685149  
Website http://www.chss.ac.th    
           ๑.๑.๒  เปิดสอนระดับชั้นอนุบำล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น     

 ๑.๑.๓ เขตพ้ืนที่บริกำรต ำบลแม่ลำหลวง  ๙  หมู่บ้ำน  คือ หมู่บ้ำนห้วยกู่ป๊ะ  หมู่บ้ำนห้วยกองเป๊ำะ และ
ต ำบลสันติคีรี 
 
1.2  ข้อมูลด้านการบริหาร 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน  นำยธวัช  โลกำ  ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน      วิทยฐำนะ เชี่ยวชำญ 
โทรศัพท์   053 – 685149 โทรสำร  053 – 685149  โทรศัพท์มือถือ  085-6232548     
E-mail  rangjai48@hotmail.com   วุฒิกำรศึกษำ  ศษ.บ. บริหำรกำรศึกษำ และ ค.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ 
ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวำคม พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ 8 ปี 3 เดือน 
 

   2 ประวัติโดยย่อของโรงเรียน  
 โรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำ ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่   1 ต ำบลแม่ลำหลวง อ ำเภอแม่ลำน้อย จังหวัด

แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053 – 685489   โทรสำร 053 – 685149  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
แม่ฮ่องสอนเขต  2  
 มีกำรจัดกำรศึกษำ  3  ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น มีเขตบริกำร คือ หมู่ที่  1  บ้ำนแม่ลำหลวง   หมู่ที่  5   บ้ำนสันติสุข  หมู่ที่ 7  บ้ำนสันติพัฒนำ และ
หมู่บ้ำนใกล้เคียง   ที่สมัครมำเรียนในระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น มีพ้ืนที่ทั้งหมด 18 ไร่  3 งำน  
32 ตำรำงวำ 
 โรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำ เปิดท ำกำรสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2470 เดิมมีชื่อว่ำโรงเรียนประชำบำล       
ต ำบลแม่ลำหลวง  ต่อมำทำงรำชกำรได้ปรับปรุงแก้ไขชื่อโรงเรียนให้เหมำะสม โดยเปลี่ ยนชื่อเป็น โรงเรียนแม่ลำ
ศึกษำ เมื่อวันที่ 1 เมษำยน  2510 โดยมีนำยวีระ  แก้วเสมอ  ด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่ ในขณะที่ทำงโรงเรียนได้รับ
บริจำคท่ีดินส ำหรับสร้ำงโรงเรียนจ ำนวน  2  แปลงดังนี้  
  แปลงที่ 1 ขุนลำรำษฏร์ภิรมย์  พร้อมรำษฎร 18 คน ยกที่ดินประมำณ 3 ไร่ 94 ตำรำงวำให้แก่
โรงเรียน 
  แปลงที่ 2 บริษัทบอมเบย์เบอร์ม่ำ ยกให้เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2472 เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งำน 58  
ตำรำงวำ และได้สร้ำงอำคำรเรียนตำมล ำดับดังนี้ 

mailto:rangjai48@hotmail.com
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  1.  อำคำรเรียนหลังที่ 1  ลักษณะอำคำรชั่วครำวมี 3 ห้องเรียน 
  2.  อำคำรหลังที่  2  เป็นอำคำรชั่วครำวมี  3 ห้องเรียน 

ต่อมำคณะครู กรรมกำรกำรศึกษำและรำษฎรได้ช่วยกันท ำฝำกั้นห้อง ท ำประตู หน้ำต่ำง ต่อมำอำคำรหลังที่  
1  และ  2  ได้รับอนุญำตให้รื้อและประมูลขำยเพ่ือสร้ำงอำคำรเรียนใหม่ โดยใช้เงินงบประมำณจำกทำงรำชกำร มี
จ ำนวน  6 หลัง 

ต่อมำ พ.ศ.2520  โรงเรียนแม่ลำศึกษำ ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำ”  
ปี พ.ศ.2532 โรงเรียนได้รับอนุมัติจำกกรมที่ดิน กระทรวงมหำดไทยให้ใช้ที่ดินสำธำรณะประโยชน์ 

ประมำณ  6 ไร่เศษ สร้ำงสนำมฟุตบอลแบบ ฟ.1  
ปี พ.ศ.2533  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน ำร่องขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ โดยเปิดสอนระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2533 
ปี 2553 - ปัจจุบัน นำยธวัช  โลกำ ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำ   
โรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  1 ต ำบลแม่ลำหลวง อ ำเภอแม่ลำน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 โทรศัพท์ 053 – 685489   โทรสำร 053 – 685149   
 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแม่ฮ่องสอนเขต  2  

 มีกำรจัดกำรศึกษำ  3  ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น มีเขตบริกำร คือ หมู่ที่  1  บ้ำนแม่ลำหลวง   หมู่ที่  5   บ้ำนสันติสุข  หมู่ที่ 7  บ้ำนสันติพัฒนำ และ
หมู่บ้ำนใกล้เคียง           ที่สมัครมำเรียนในระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น มีพ้ืนที่ทั้งหมด 18 ไร่  3 
งำน  32 ตำรำงวำ โรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำ เปิดท ำกำรสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2470 เดิมมีชื่อว่ำโรงเรียน
ประชำบำล ต ำบลแม่ลำหลวง  ต่อมำทำงรำชกำรได้ปรับปรุงแก้ไขชื่อโรงเรียนให้เหมำะสม โดยเปลี่ยนชื่อเป็น 
โรงเรียนแม่ลำศึกษำ เมื่อวันที่ 1 เมษำยน  2510 โดยมีนำยวีระ  แก้วเสมอ  ด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่ ในขณะที่ทำง
โรงเรียนได้รับบริจำคที่ดินส ำหรับสร้ำงโรงเรียนจ ำนวน  2  แปลงดังนี้  
 แปลงที่ 1 ขุนลำรำษฏร์ภิรมย์  พร้อมรำษฎร 18 คน ยกที่ดินประมำณ 3 ไร่ 94 ตำรำงวำให้แก่โรงเรียน 
 แปลงที่ 2 บริษัทบอมเบย์เบอร์ม่ำ ยกให้เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2472 เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งำน 58  ตำรำงวำ 
และได้สร้ำงอำคำรเรียนตำมล ำดับดังนี้ 
 1.  อำคำรเรียนหลังที่ 1  ลักษณะอำคำรชั่วครำวมี 3 ห้องเรียน 
 2.  อำคำรหลังที่  2  เป็นอำคำรชั่วครำวมี  3 ห้องเรียน 

ต่อมำคณะครู กรรมกำรกำรศึกษำและรำษฎรได้ช่วยกันท ำฝำกั้นห้อง ท ำประตู หน้ำต่ำง ต่อมำอำคำรหลังที่  
1  และ  2  ได้รับอนุญำตให้รื้อและประมูลขำยเพ่ือสร้ำงอำคำรเรียนใหม่ โดยใช้เงินงบประมำณจำกทำงรำชกำร มี
จ ำนวน  6 หลัง 

ต่อมำ พ.ศ.2520  โรงเรียนแม่ลำศึกษำ ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำ”  
ปี พ.ศ.2532 โรงเรียนได้รับอนุมัติจำกกรมที่ดิน กระทรวงมหำดไทยให้ใช้ที่ดินสำธำรณะประโยชน์ 

ประมำณ 6 ไร่เศษ สร้ำงสนำมฟุตบอลแบบ ฟ.1  
ปี พ.ศ.2533  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน ำร่องขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ โดยเปิดสอนระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2533 
ปี 2553 - ปัจจุบัน นำยธวัช  โลกำ ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำ 

 3. ค าขวัญของโรงเรียน 
   

เป็นคนดี   มีพลำนำมัย  ใฝ่ศึกษำ  พัฒนำสิ่งแวดล้อม
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธวัช   โลกา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางธีรดา    เตชะตา 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางไพจิตรา  นันติอูป 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและบริหารงบประมาณ 

นางมาลี  ค าภีระ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๑. การวางแผนอัตราก าลัง  

๒. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๓. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  

๔. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงข้ึน การย้ายข้าราชการครุและ  

    บุคลากรทางการศึกษา  

๕. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน  

๖. การลาทุกประเภท  

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

๘. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

๙. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

๑๐. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  

๑๒. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  

๑๓. การจัดท าบัญชีรายช่ือและการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

๑๔. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

     การศึกษา  

๑๕. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  

๑๖. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ  

๑๗. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทาง 

     การศึกษา  

๑๘. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

๑๙. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้     

    ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 

๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ 

๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

๖. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

๙. การนิเทศการศึกษา 

๑๐. การแนะแนว 

๑๑.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

๑๒. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

๑๓. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ 

      องค์กรอื่น 

๑๔. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคล  ครอบครัว  องค์กร   หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา 

๑๕.การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

๑๖. การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

๑๗. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

๑๘. การทัศนศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาหลวง 

๑. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๒. การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง  

๓. การอนุมัติการจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  

๔. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

๕. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

๖. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  

๗. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  

๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

๙. การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อ   การศึกษา  

๑๐. การการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

๑๑. การวางแผนพัสดุ  

๑๒. การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ

สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  

๑๓. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ  

๑๔. การจัดหาพสัดุ  

๑๕. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  

๑๖. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  

๑๗. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  

๑๘. การจัดท าบัญชีการเงิน  

๑๙. การจัดท ารายงานทางการเงิน และงบการเงิน  

๒๐. การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน  

๑, การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

๒. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา  

๓. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  

๔. งานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน  

๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  

 

๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

๗. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

๘. การด าเนินงานธุรการ  

๙. การดูแลอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม  

๑๐. การจัดท าส ามะโนประชากร  

๑๑. การรับนักเรียน  

๑๒. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิก

สถานศึกษา  

๑๓. การประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัย  

๑๔. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

๑๕ การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  

๑๖. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  

๑๗. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา ของ

บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  

4. ระบบโครงสร้างการบริหารงาน 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
     ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒) ดังนี้ 

จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ข้อมูลนักเรียน             
ชั้น ห้อง นักเรียน ครูประจ ำชั้น 

ชำย หญิง รวม 
อนุบำล  ๒ 1 7 8 15 นำงวริษำ  จิตติ 
อนุบำล  ๓ 1 6 6 12 นำงสุทิน   แก้วเสมอ 

รวม 2 13 14 27  
ประถมศึกษำปีที่ ๑ 1 9 3 12 นำงธีรดำ  เตชะตำ 
ประถมศึกษำปีที่ ๒ 1 6 7 13 นำงไพจิตรำ  นันติอูป 
ประถมศึกษำปีที่ ๓ 1 4 13 27 นำงมำลัยวรรณ พวงวิเชียร 
ประถมศึกษำปีที่ ๔ 1 7 4 11 นำยธนทัต  เพียรวิทย์ 
ประถมศึกษำปีที่ ๕ 1 5 7 12 นำงสำวอัญชลีพร  กุลบุตร 
ประถมศึกษำปีที่ ๖ 1 7 11 18 นำงเพ็ญศรี  ปิ่นธิดำ 

รวม 6 57 59 83  

มัธยมศึกษำปีที่  ๑ 1 - - 49 นำงสำววิภำ  เจริญเล็ก 
นำยทวีเดช  ฌำนชีวิน 
นำงพิมพร  พจนำปิยะกุล 
นำยพัฒนพงค์  บุญปรำบ 

มัธยมศึกษำปีที่  ๒/๑ 1 12 ๑๗ 29 นำงสำวณิชำภัทร  อรรถวิทย์ 
ว่ำที่ร้อยตรีเอษณะ  พวงทอง 

มัธยมศึกษำปีที่  ๒/๒ 1 13 ๑๙ 32 นำยพิพัฒน์   ทองปินตำ 
นำงสำววิลำวัณย์  ใจมำดี 

มัธยมศึกษำปีที่  ๓/๑ 1 12 ๑๒ 24 นำงมำลี  ค ำภีระ 
มัธยมศึกษำปีที่  ๓/๒ 1 12 ๑๑ 23 นำงสำวณัฐกำนต์ แหลมมำก 
มัธยมศึกษำปีที่  ๓/๓ 1 10 ๘ 18 นำงไพริน   ทรัพย์ไพรวัลย์ 

นำยปัญญำ  ข ำเลิศ 
รวม 6   175  

รวมทั้งหมด 13   312  
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๑.๔  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อมูลบุคลากร 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก 
1 นำยธวัช โลกำ ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ ค.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ 
2 นำงสุทิน  แก้วเสมอ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ คบ. กำรศึกษำปฐมวัย 
3 นำงธีรดำ  เตชะตำ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ คบ. กำรประถมศึกษำ 
4 นำงไพจิตรำ  นันติอูป ครูช ำนำญกำรพิเศษ คบ. กำรศึกษำปฐมวัย 
5 นำงมำลี  ค ำภีระ ครูช ำนำญกำรพิเศษ คบ. กำรศึกษำปฐมวัย 

6 นำงพิมพร  พจนำปิยะกุล ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
กศ.บ. 
กษ.ม. 

วิทยำศำสตร์ทั่วไป 
หลักสูตรและกำรสอน 

7 นำงเพ็ญศรี   ปิ่นธิดำ ครู ช ำนำญกำร คบ. กำรประถมศึกษำ 
8 นำงมำลัยวรรณ พวงวิเชียร ครูช ำนำญกำร คบ. ประถมศึกษำ 

9 นำงสำวณิชำภัทร  อรรถวิทย์ ครูช ำนำญกำร 
วท.บ. 
กษ.ม. 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรและกำรสอน 

10 นำยพัฒนพงค์  บุญปรำบ ครูช ำนำญกำร คบ. จิตรกรรม 

11 ว่ำที่ร้อยตรีเอษณะ  พวงทอง ครูช ำนำญกำร 
ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

พลศึกษำ 
บริหำรกำรศึกษำ 

12 นำยทศพร  พจนำปิยะกุล คร ู
วทบ. 
ศษ.ม. 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
บริหำรกำรศึกษำ 

13 นำงสำวณัฐกำนต์ แหลมมำก คร ู คบ. ภำษำอังกฤษ 
14 นำงสำวอัญชลีพร กุลบุตร คร ู คบ. ภำษำอังกฤษ 

15 นำงไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย์ คร ู
คบ. 

ศษ.บ. 
คณิตศำสตร์ 

หลักสูตรและกำรสอน 
16 นำยปัญญำ  ข ำเลิศ คร ู คบ. สังคมศึกษำ 

17 นำยพิพัฒน์   ทองปินตำ คร ู
คบ. 

ศษ.ม. 
ภำษำไทย 

บริหำรกำรศึกษำ 
18 นำงสำววิภำ  เจริญเล็ก คร ู คบ. คณิตศำสตร์ 
19 นำยทวีเดช ฌำนชีวิน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ดนตรี 
20 นำยธนทัต   เพียรวิทย์ พนักงำนรำชกำร คบ. กำรประถมศึกษำ 
21 นำยสัญญนันท์ วรรณค ำ ครูธุรกำร คบ. ภำษำไทย 

22 นำงสำววิลำวัณย์   ใจมำดี 
บุคลำกรทำง
วิทยำศำสตร์ 

คบ. วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

23 นำงสุทธิพร   สันติอรุณโชค ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ คบ. กำรศึกษำปฐมวัย 
24 นำงสำววริษำ   จิตติ ครูจ้ำงสอน คบ. กำรศึกษำปฐมวัย 
25 นำยประพำส     สุขนิสัย พนักงำนบริกำร ป.๖ - 
26 นำยระวี     ต้ำวแอ้ม พนักงำนบริกำร คบ. กำรศึกษำปฐมวัย 
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1.5  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และการใช้ 
     ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
   แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ห้องสมุดระดับประถมศึกษำมีขนำด  108  ตำรำงเมตร  
    จ ำนวนหนังสือในห้องสมุด  ๑,000  เล่ม   
 ห้องสมุดระดับมัธยมศึกษำมีขนำด  50  ตำรำงเมตร  
    จ ำนวนหนังสือในห้องสมุด  1,350  เล่ม   
2) ห้องปฏิบัติกำร 
 ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์   จ ำนวน  2  ห้อง 
 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์   จ ำนวน  2  ห้อง 
 ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ  จ ำนวน  1  ห้อง 
3) คอมพิวเตอร์  
 ใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอน    24  เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.ห้องคอมพิวเตอร์ 740 
2.ห้องวิทยำศำสตร์ 950 
3.ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ 750 
4.ห้องคณิตศำสตร์ 720 
5.ห้องสุขศึกษำ 960 
6.ห้องดนตรี-นำฏศิลป์ 720 
7.ห้องภำษำไทย 720 
8.ห้องสังคมศึกษำ 720 
9.ห้องสมุดมัธยมศึกษำ 480 
10.ห้องสมุดประถมศึกษำ 350 
11.โรงอำหำร 800 
12.ห้องสหกรณ์ 480 
13.ห้องประชำธิปไตย 300 
14.ห้องโสตทัศนศึกษำ 400 
15.แปลงเกษตร 400 
16.โรงฝึกงำน 800 
17.ห้องกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 400 
18.สวนสมุนไพร 85 
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5) แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1.วัด 54 
2.สถำนีอนำมัย 35 
3.สถำนีต ำรวจ 18 
4.หน่วยเพำะพันธุ์กล้ำไม้ 14 
5.หน่วยควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลง 12 
6.ภูมิปัญญำทอ้งถิ่น  
    - เพำะพันธุ์ปลำแม่น้ ำ 25 
    - ตีเครื่องเงิน 15 
    - ตีมีด 10 
    - ท ำอำหำร 45 
    - ศิลปะลำยไตปำนซอย 10 
    - ท ำอิฐบล็อก 25 

 
6) ปรำชญ์ชำวบ้ำน / ภูมิปัญญำท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู  นักเรียน ใน

ปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน 
 6.1) พระครูอนุสิฐธีรคุณ ให้ควำมรู้เรื่อง  คุณธรรม จริยธรรมของพลเมืองดี  สถิติกำรให้ควำมรู้ใน

โรงเรียนแห่งนี้   จ ำนวน  3  ครั้ง/ปี 
  6.2) พระครูสุรพล ธรรมมะเตโช ให้ควำมรู้เรื่อง  หลักธรรมในกำรด ำเนินชีวิต  สถิติกำรให้ควำมรู้ใน

โรงเรียนแห่งนี้   จ ำนวน  2  ครั้ง/ปี 
 6.3) นำยธีรศิษฐ์  อิทธิศิริศักดิ์ ให้ควำมรู้เรื่อง กำรปฏิบัติตนของกำรเป็นคริสเตียนที่ดี สถิติกำรให้

ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   จ ำนวน  2  ครั้ง/ป ี
 6.4) ดำบต ำรวจบุญเกิด   ค ำยอด ให้ควำมรู้เรื่อง กำรเสริมสร้ำงวินัยจรำจรและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน

จำกยำเสพติด   สถิติกำรให้ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   จ ำนวน  4  ครั้ง/ป ี
 
 
1.6 สภาพชุมชนโดยรวม 

๑. สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นบ้ำนเรือน  และพ้ืนที่เพำะปลูกทำงกำรเกษตรประชำกร
ประมำณ  2,500  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  บ้ำนเรือน  ร้ำนค้ำ  วัดศรีลำภำ  สถำนีต ำรวจภูธร
แม่ลำหลวง  อำชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีแห่เทียนเหง  ประเพณีเขำวงกต  ประเพณีปอยส่ำงลอง  ร ำนกแซม (กิ่งกะหร่ำ) ร ำ
โต    ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ  อำชีพหลักคือเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศำสนำคริสต์  
ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  4,500  บำท     จ ำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4  คน 

๒) โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
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       โอกาสของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา               
             อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้  เช่น  ร้ำนค้ำ   สถำนีต ำรวจภูธรแม่ลำหลวง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ลำหลวง
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ลำหลวง  วัดศรีลำภำ  วัดแม่ลำหลวง ได้รับกำรสนับสนุนกำรพัฒนำศึกษำจำก
หน่วยงำนและแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆเป็นอย่ำงดี  หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน  พ่อค้ำ  ผู้ปกครองนักเรียน  
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ให้ควำมร่วมมือในกำรสนับสนุนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเป็นอย่ำงดี 
      ข้อจ ากัดของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
               1. วัสดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยี  ไม่เพียงพอต่อกำรจัดกิจกรรมพัฒนำกำรศึกษำ 
               2. งบประมำณในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำกำรศึกษำมีน้อย 
2.7  โครงสร้างหลักสูตร 

โรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำ จัดสอนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  2551 ฉบับปรับปรุง 
๒๕๖๑      โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสำระกำรเรียนรู้และเวลำเรียน  ดังแสดงในตำรำงต่อไปนี้ 
 

        โครงสร้างเวลาเรียน  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้       
 ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
 คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
 วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ประวัติศำสตร์ 

 ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 

 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศำสตร์ 

 ภูมิศำสตร์ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
 

๘๐ 

 สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 



๑๐ 
 

 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

  รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม       
 ทักษะภาษาอังกฤษ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
           หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
   กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ / เนตรนำรี 

- ชมรม / ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
      สำธำรณประโยชน ์

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน ๑,๐๔๐ ชั่วโมง ไม่เกิน ๑,๐๔๐ ชั่วโมง 

 
*หมำยเหตุ    ระดับ   ป.๑-๓   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ    ๒๐๐  ชั่วโมง /ปี โดยแบ่งเวลำเรียนดังนี้ 
  วิชำพ้ืนฐำน    ๑๒๐   ชัว่โมง/ปี   
  วิชำเพ่ิมเติม   ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง/ปี  (ตัดสิน ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

 
โครงสร้างเวลาเรียน  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้    

ภาษาไทย ๑๒๐  (๓  นก.) ๑๒๐  (๓  นก.) ๑๒๐  (๓  นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐  (๓  นก.) ๑๒๐  (๓  นก.) ๑๒๐  (๓  นก.) 
วิทยาศาสตร์ ๑๖๐  (๔  นก.) ๑๖๐  (๔  นก.) ๑๒๐  (๓  นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
o ประวัติศำสตร์ 

o ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 

o หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
กำรด ำเนินชีวิตในสังคม 

o ภูมิศำสตร์ 

o เศรษฐศำสตร์ 

๑๖๐  (๔  นก.) 
๔๐  (๑  นก.) 

 
 

๑๒๐  (๓  นก.) 
 

๑๖๐  (๔  นก.) 
๔๐  (๑  นก.) 

 
 

๑๒๐  (๓  นก.) 
 

๑๖๐  (๔  นก.) 
๔๐  (๑  นก.) 

 
 

๑๒๐  (๓  นก.) 
 

สุขศึกษา ๘๐  (๒  นก.) ๘๐  (๒  นก.) ๘๐  (๒  นก.) 
ศิลปะ ๘๐  (๒  นก.) ๘๐  (๒  นก.) ๘๐  (๒  นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐  (๑  นก.) ๔๐  (๑  นก.) ๘๐  (๒  นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓  นก.) ๑๒๐  (๓  นก.) ๑๒๐  (๓  นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐  (๒๒  นก.) ๘๘๐  (๒๒  นก.) ๘๘๐  (๒๒  นก.) 

 รายวิชาเพิ่มเติม ๒๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

o กิจกรรมแนะแนว ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

o กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ - เนตรนำรี 

 ชมรม ชุมนุม 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 



๑๒ 
 

 

o กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 

๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง / ปี 

 
๒. ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
ตำรำงแสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 ๒.๒ ผลกำรทดสอบระดับชำติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑     ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test:RT) 
สมรรถนะ จ านวนคน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 

กำรอ่ำนออกเสียง ๑๔ ๑๒.๗๓ ๕๐.๖๐ 
กำรอ่ำนรู้เรื่อง ๑๔ ๗.๖๘ ๗๖.๐๐ 
รวม  ๒ สมรรถนะ ๑๔ ๑๒.๒๘ ๖๓.๓๐ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถของผู้เรียนระดับชำติ (National Test :NT) 
 

ความสามารถ จ านวนคน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 
ด้ำนภำษำ 14  ๕๕.๘๒ 
ด้ำนค ำนวณ 14 ๗.๐๘ ๔๙.๖๗ 
ด้ำนเหตุผล 14 ๔.๓๕ ๕๖.๐๔ 

เฉลี่ยรวม ๕๓.๘๔ 
 

 
 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ป.1 14 13 92.86 13 92.86 13 92.86 7 50.00 10 71.43 13 92.86 13 92.86 13 92.86 6 42.86 11 78.57 10 71.43

ป.2 18 15 83.33 10 55.56 9 50.00 12 66.67 9 50.00 15 83.33 17 94.44 16 88.89 3 16.67 6 33.33 12 66.67

ป.3 14 10 71.43 9 64.29 7 50.00 8 57.14 6 42.86 14 100.00 13 92.86 11 78.57 1 7.14 6 42.86 12 85.71

ป.4 12 6 50.00 9 75.00 3 25.00 5 41.67 4 33.33 12 100.00 8 66.67 9 75.00 5 41.67 5 41.67 7 58.33

ป.5 21 4 19.05 10 47.62 0 0.00 6 28.57 6 28.57 15 71.43 21 100.00 20 95.24 9 42.86 9 42.86 5 23.81

ป.6 7 6 85.71 1 14.29 6 85.71 7 100.00 3 42.86 7 100.00 7 100.00 7 100.00 2 28.57 4 57.14 7 100.00

รวม 86 54 62.79 52 60.47 38 44.19 45 52.33 38 44.19 76 88.37 79 91.86 76 88.37 26 30.23 41 47.67 53 61.63

ม.1 69 22 31.88 8 11.59 8 11.59 49 71.01 31 44.93 48 69.57 49 71.01 30 43.48 9 13.04 31 44.93 14 20.29

ม.2 67 15 22.39 0 0.00 15 22.39 44 65.67 48 71.64 51 76.12 43 64.18 33 49.25 18 26.87 23 34.33 57 85.07

ม.3 64 25 39.06 8 12.50 21 32.81 61 95.31 48 75.00 56 87.50 56 87.50 32 50.00 18 28.13 38 59.38 62 96.88

รวม 200 62 31.00 16 8.00 44 22.00 154 77.00 127 63.50 155 77.50 148 74.00 95 47.50 45 22.50 92 46.00 133 66.50

รวมทัง้ส้ิน 286 116 40.56 68 23.78 82 28.67 199 69.58 165 57.69 231 80.77 227 79.37 171 59.79 71 24.83 133 46.50 186 65.03

หมำยเหตุ  สำมำรถแกไ้-ข้อมลูนักเรียน  โดยอำ้งองิจำกจ ำนวนนักเรียน ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562

สุขศึกษำฯ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษศิลปะ ดนตรี กำรงำนฯวิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำฯ ประวัติศำสตร์ระดับชั้น
จ ำนวน 

นร.ทัง้หมด
ภำษำไทย

จ ำนวนนักเรียนทีม่ผีลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวชิำในระดับ 3 ขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 2561

คณิตศำสตร์ หนำ้ที่พลเมือง



๑๓ 
 

 

 
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
สาระการเรียนรู้ จ านวนคน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 

ภำษำไทย ๖ ๘.๕๘ ๔๗.๓๓ 
คณิตศำสตร์ ๖ ๒๐.๗๐ ๓๙.๑๗ 
วิทยำศำสตร์ ๖ ๘.๔๙ ๓๗.๘๓ 
ภำษำอังกฤษ ๖ ๗.๔๕ ๓๕.๘๓ 

เฉลี่ยรวม  
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระการเรียนรู้ จ านวนคน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 
ภำษำไทย ๕๕ ๑๒.๘๕ ๔๕.๔๕ 
คณิตศำสตร์ ๕๕ ๗.๒๓ ๒๑.๘๒ 
วิทยำศำสตร์ ๕๕ ๘.๕๗ ๓๒.๒๒ 
ภำษำอังกฤษ ๕๕ ๗.๗๙ ๒๖.๖๒ 

เฉลี่ยรวม  
 
๒.๓ ผลกำรประเมินภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินของโรงเรียน(ปี
ล่าสุด) 

ผลการติดตามตรวจสอบ โดย
หน่วยงานต้นสังกัดฯ(ปีล่าสุด) 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

๑. คุณภำพเด็ก           
๒. กระบวนกำรบริหำร

และกำรจัดกำร 
          

๓. กำรจัดประสบกำรณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

          

จ ำแนกเป็น ๓ มำตรฐำน           
 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินของโรงเรียน(ปี
ล่าสุด) 

ผลการติดตามตรวจสอบ โดย
หน่วยงานต้นสังกัดฯ(ปีล่าสุด) 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

๑. คุณภำพผู้เรียน           
๒. กระบวนกำรบริหำร           



๑๔ 
 

 

และกำรจัดกำร 
๓. กระบวนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

          

จ ำแนกเป็น ๓ มำตรฐำน           
 
๒.๔  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (เม่ือวันที่ ๑๑,๑๔-๑๕  มกรำคม ๒๕๕๖ ) 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

1.มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน     
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย      
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ      
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม      
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ      
2.มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา     
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด

ประสิทธิผล  
  

  

ด้านผู้บริหาร     
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และเกิดประสิทธิผล 
  

  

มาตรฐานที่ 7 แนวกำรจัดกำรศึกษำ     
มาตรฐานที่ 8 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ

ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
  

  

3. มาตรฐานที่ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     
มาตรฐานที่ 9 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม  สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ

เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  

  

4. มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา     
มาตรฐานที่ 10 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ 

วิสัยทัศน์จุดเน้นของสถำนศึกษำปฐมวัย 
  

  

5.มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม     
มาตรฐานที่11 กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิรูป

กำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น 
  

  

 
โรงเรียนมีผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำปฐมวัย  ได้ระดับคุณภำพ  ดีมำก    
ผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ   รับรอง  ไม่รับรอง 

 
 



๑๕ 
 

 

 
ข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำสมวัยและมีควำมพร้อมศึกษำต่อในขั้ นต่อไป 

เด็กมีคุณลักษณะตำม อัตลักษณ์  คือ กำรสร้ำงนักเรียนดี ด้วยวิถีลูกเสือไทย  สถำนศึกษำมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ
ตำมเอกลักษณ์  คือ บัญญัติวินัย 5 ประกำร สะอำด ระเบียบ สุภำพ ตรงเวลำ ซื่อสัตย์  มีโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบำท  ของสถำนศึกษำ ที่เป็นแบบอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้นของสถำนศึกษำ คือ โครงกำรเด็กน้อยปฏิบัติดี 
ด้วยวิถีลูกเสือไทย โครงกำรหนูน้อยตำมรอยพ่ออย่ำงพอเพียง 

 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้บริหำรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีวิสัยทัศน์ ยึดหลักธรรมำภิบำล และบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม มีกำรจัด

สภำพแวดล้อมภำยนอกและในอำคำรที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  สวยงำม สะอำด ปลอดภัย มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกผล
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสองและผลกำรประเมินคุณภำพภำยในมำใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำเพ่ือมุ่ง
ไปสู่สถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพอย่ำงชัดเจน 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีควำมสำมำรถในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชำติและพัฒนำกำรของเด็ก
ตลอดจนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับเด็กและครอบครัว 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมี

พัฒนำกำร 
จุดที่ควรพัฒนา 

           ไม่มี 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานด้านผู้เรียน     
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ     
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์     
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

  
  

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์   
  ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล 

  
 

 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร     
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ อำชีพสุจริต 
  

  

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา     



๑๖ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

  
  

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล 

  
 

 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำน
ตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

  
  

มาตรฐานที่ 10 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

  
 

 

มาตรฐานที่  11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 

  
  

มาตรฐานที่ 12 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

  
 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     
มาตรฐานที่ 13 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

  
 

 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา     
มาตรฐานที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ 

ปรัชญำ และจุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 
  

  

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม     
มาตรฐานที่ 15  กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูป

กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูง
ขึ้น 

  
 

 

 
 
โรงเรียนมีผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้ระดับคุณภำพ  ดีมำก    
ผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ   รับรอง  ไม่รับรอง 

 
 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
1. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีแล้ว แต่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

น้ ำหนักส่วนสูง สมรรถภำพทำงกำรตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธรณสุขอย่ำงต่อเนื่อง 
2. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ได้ดีแล้ วควรจัด

กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
3. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องได้ดีแล้วแต่ควรจัดกิจกรรมส่งเสริม

ให้ผู้เรียนมีกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 



๑๗ 
 

 

4. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำให้ผู้เรียนคิดเป็นท ำเป็นได้ดีแล้ว แต่ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดแบบมีวิจำรณญำณ คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงเป็นระบบอย่ำง
ต่อเนื่อง 

5. สถำนศึกษำควรพัฒนำผลกำรทดสอบระดับชำติ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรูภำษำไทย สังคมศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม  ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และภำษำต่ำงประเทศให้สูงขึ้น โดยกำรวิเครำะห์ผู้เรียน
รำยบุคคล รวมถึงวิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET เพ่ือหำสำเหตุและปัญหำที่ท ำให้ผลกำรสอบเป็นที่น่ำพึงพอใจและน ำ
ผลกำรวิเครำะห์มำใช้วำงแผนในกำรพัฒนำผู้เรียน เช่น กำรสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่เรียนอ่อน กวดขั นกำรท ำ
แบบฝึกหัด สอนแบบโครงงำน ฝึกทักษะกำรคิด ปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำน ให้มำกยิ่งขึ้น  จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
บูรณำกำร เน้นลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดทักษะละกระบวนกำรควำมคิดรวบยอดที่ถูกต้อง น ำไปใช้สถำนกำรณ์จริง
ได้ และควรได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ทั้งในและนอกสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องวิเครำะห์ข้อสอบและ
กำรท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหำสำระที่ใช้สอบและควรวิเครำะห์ควำมยำกง่ำยของแบบวัด
แบบทดสอบทุกครั้งก่อนน ำไปใช้กับผู้เรียนซึ่งสถำนศึกษำควรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เสร็จสิ้นภำยใน
ระยะเวลำ 2 ปี 

6. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ ที่ก ำหนดได้ดีแล้ว แต่ควรส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ ที่ก ำหนดให้ มีควำมชัดเจนมำกขึ้นโดยกำรจัดกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ให้
ก ำลังใจและให้รำงวัลในรูปแบบต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง 

7. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมด้ำนเอกลักษณ์ได้ดีแล้ว แต่ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 
เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ที่ยั่งยืน  

8. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษได้ดีแล้ว ควรด ำเนินกำรโครงกำรพิเศษให้เกิดแบบอย่ำงที่ดี
อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถท ำให้ได้มำกกว่ำ1 โครงกำร 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำได้ดีแล้ว ควรด ำเนินกำรพัฒนำสถำนศึกษำ

ให้ได้ดีระดับชุมชน จังหวัดและภูมิภำคอย่ำงต่อเนื่อง 
2. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำเพ่ือมุ่งไปสู่สถำนศึกษำที่มีคุณภำพตำมกลุ่มสถำนศึกษำที่ดีอยู่แล้วควรวำง

แผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีส่วนเชื่อมโยงกับแนวกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่2 อย่ำงชัดเจนก ำหนด
ระยะเวลำในกำรพัฒนำภำยใน 2 ปีกำรศึกษำ 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญได้ดีอยู่แล้ว แต่ครูทุกคนควรพัฒนำกระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้ให้ครบตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำ ในด้ำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินและน ำมำใช้ในกำรซ่อมเสริมและ
พัฒนำผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำสื่อกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส ำคัญ ก ำหนดระยะเวลำในกำรพัฒนำภำยใน 2 ปีกำรศึกษำ 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง แต่ควรส่งเสริมให้ครูมีควำมเข้ำใจ

ในระบบประกันคุณภำพภำยใน โดยน ำปัญหำข้อเสนอแนะต่ำงๆ มำพิจำรณำปรับแผนงำนให้สอดคล้องกับสิ่งที่
ต้องกำรพัฒนำคุณภำพให้มำกยิ่งขึ้น ก ำหนดระยะเวลำในกำรพัฒนำภำยใน 2 ปีกำรศึกษำ 

 
 



๑๘ 
 

 

๒.๕ งำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ประสบควำมส ำเร็จ 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 

โครงกำรสร้ำงนักเรียนดีด้วยวิถี
ลูกเสือไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร 
 

- เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนำ
ทักษะมีควำมรู้น ำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
- เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรมระเบียบ
วินัยมีควำมอดทนและ
สำมำรถอยู่ร่วมในสังคม
อย่ำงมีควำมสุข 
- เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี
จำกกำรฝึกฝนโดยใช้
กระบวนกำรทำงลูกเสือ 
 
- เพ่ือจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้แสดงออกซ่ึง
ควำมสำมำรถในด้ำนทักษะ
ทำงวิชำกำร  
ดนตรี  และกีฬำ 
- เพ่ือจัดกิจกรรม
สร้ำงสรรค์ให้นักเรียนแสดง
ควำมสำมำรถที่เป็นเลิศ
ด้ำนศิลปะ  ดนตรี  และ
กีฬำ 
- เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
 

- กิจกรรมลูกเสือคุณธรรม 
- กิจกรรมลูกเสืออำสำ 
- กิจกรรมลูกเสือจรำจร 
- กิจกรรมลูกเสือ
ประชำธิปไตย 
- กิจกรรมลูกเสือต้ำนภัย 
ยำเสพติด 
 
 
 
 
 
 
- ส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำรใน 
ระดับศูนย์เครือข่ำยฯ   
ระดับเขตพ้ืนที่ ฯ   
ระดับภำคเหนือ  
 

ร้อยละ 96.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 90.38 

3 
 
 
 
 
 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียน
ที่มีควำมต้องกำรพิเศษเรียนร่วม 
 
 
 
 

- เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน
ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
เรียนร่วมได้รับกำรอุดหนุน
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  สื่อ
บริกำรและควำมช่วยเหลือ
อ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 

- ส่งเสริม  พัฒนำนักเรียน
พิเศษเรียนร่วมเข้ำร่วมกำร
แข่งขันทักษะวิชำกำรด้ำน
ต่ำงๆ  
 

ร้อยละ 96.15 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

- เพ่ือให้นักเรียนพิเศษเรียน
ร่วมได้รับกำร 
พัฒนำตำมศักยภำพของแต่
ละคนอย่ำงเหมำะสมและ
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

๔ กิจกรรม วงดนตรีลูกทุ่งชนเผ่ำ ๑.นักเรียนค้นพบ
ควำมสำมำรถ ศักยภำพ
ของตนเอง  
๒.นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำง
ให้เป็นประโยชน์ 
๓.นักเรียนได้เพ่ิมพูนควำมรู้
ควำมสำมำรถ ส่งเสริม
ทักษะในด้ำนอำชีพ 
 

๑.ค้นหำนักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถ ควำมชอบ 
๒. ฝึกฝนในด้ำนที่นักเรียน
ชอบ/สนใจ(กำรเล่นดนตรี/
กำรแสดงเต้น/ร้องเพลง 
๓.เข้ำร่วมแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
๔.แสดงในงำนเทศกำล
ต่ำงๆ ของชุมชน 
๕.เข้ำร่วมแข่งขันในระดับ
ต่ำงๆ  

 

 
๓.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 
 ด้านผู้เรียน   
             ๑. นักเรียนขำดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ และกำรน ำไปใช้    

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพสถานศึกษา 

 ในกำรศึกษำสถำนภำพของโรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำ ได้ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์โดยใช้กระบวนกำร 
SWOT Analysis จำกสภำพแวดล้อมในรูปแบบ C-PEST และจำกสภำพแวดล้อมภำยใน ในรูปแบบ ๒ S ๔M 
ปรำกฏผลดังนี้  

การประเมินสถานภาพสถานศึกษา  โดย  SWOT   Analysis 
สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ที ่ ประเด็นปัจจัย โอกาส(O) อุปสรรค(T) 

1 

ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural  factors :  S) 
1.1 ชุมชนให้ควำมร่วมมือกับทำงโรงเรียนส่งผลให้กำร
จัดระบบกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 

 

1.2 ชุมชนมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเองท ำให้นักเรียน
มีควำมรัก และภำคภูมิใจในท้องถิ่น   

1.3 ชุมชนส่วนใหญ่เรียนจบกำรศึกษำภำคบังคับและมีกำร
ส่งเสริมให้บุตรหลำนมีโอกำสเรียนจบระดับปริญญำตรีมำกขึ้น   

1.4 ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ำ อ่ำนเขียนภำษำไทยไม่ค่อย
ได้ จึงไม่ได้สนับสนุนหรือเอำใจใส่ลูกหลำนเรื่องกำรเรียนมำก
นัก 

  

1.5  สังคมของคนในชุมชนเป็นสังคมชนบท ห่ำงไกลควำม
เจริญ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน หมู่บ้ำนอยู่ห่ำงจำก
โรงเรียนนักเรียนเดินทำงมำโรงเรียนยำกล ำบำก จึงต้องอำศัย
อยู่ในหอพักของโรงเรียน 

  

1.6 ชุมชนมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณของที่รำบลุ่มระหว่ำงภูเขำ มี
แม่น้ ำไหลผ่ำน ส่งผลให้มีสภำพ แวดล้อมที่เหมำะในกำรพัฒนำ
เป็นแหล่งเรียนรู้และปลุกจิตส ำนึกให้ผู้เรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  

2 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  (Technological  factors : T) 
2.1 มีเครือข่ำย Internet (4G) ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชน มี
สัญญำณโทรศัพท์ 

 
 
 

 

2.2 ชุมชนมีหอกระจำยข่ำว   
2.3 หน่วยงำนรัฐและเอกชนให้กำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีแก่
ชุมชน    

2.4 ผู้ปกครองขำดควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี   
2.5 พฤติกรรมกำรใช้เทคโนโลยีไม่เหมำะสม   
2.6 ชุมชนขำดกำรส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยี   

 
 
 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  (Economic  factors : E) 
3.1  เกษตรอ ำเภอได้มำให้ควำมรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับกำรปลูกพืช
ชนิดต่ำงๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจ 

  



๒๑ 
 

 

ที ่ ประเด็นปัจจัย โอกาส(O) อุปสรรค(T) 
 
 
 
 
 
 
3 

3.2 ผู้ปกครองมีรำยได้ไม่แน่นอนท ำให้ไม่สำมำรถสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนได้ 

  

3.3 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ขำดแคลนปัจจัยที่จ ำเป็นจึงส่งผลต่อ
สุขภำพอนำมัยเด็ก 

  

3.4  ชุมชนเป็นแหล่งผลิตพืชทำงเศรษฐกิจที่หลำกหลำย   
3.5 ประชำกรมีรำยได้ต่อครัวเรือนแตกต่ำงกันมำก   
3.6 สภำพภูมิอำกำศของชุมชนสำมำรถปลูกพืชเศรษฐกิจบำง
ชนิดได้เพ่ือจ ำหน่ำยในรำคำท่ีสูง เช่น กระเทียม ถั่วเหลือง 
ข้ำวโพด และฟักทอง 

  

4 

ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  
(Political  and  Legal factors : P) 

4.1 นโยบำยทำงกำรศึกษำ ท ำให้นักเรียนมีโอกำสทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 

  

4.2 ระบบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำรให้โรงเรียนเป็น
นิติบุคคลส่งผลให้โรงเรียนมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร   

4.3 ชุมชนมีกำรปกครองที่เข้มแข็ง   
4.4 ชุมชนมีควำมรู้เรื่องกำรเมืองและกฎหมำยน้อย   
4.5  กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
หน่วยงำนต้นสังกัดบำงอย่ำงไม่ชัดเจนโดยเฉพำะด้ำนนโยบำย  
ซ้ ำซ้อนกัน ยำกแก่กำรปฏิบัติ ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำ 

  

4.6 ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองและกำรขำดเสถียรภำพของ
รัฐบำลท ำให้กำรปฏิบัติกำรศึกษำขำดควำมต่อเนื่อง ส่งผล
กระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

 

การประเมินสถานภาพสถานศึกษา  โดย  SWOT   Analysis 
สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

ที ่ ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 

1 

โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน 
(Structure  and  Policy : S1) 

1.1 สถำนศึกษำมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน  มีกำร
กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ  โดยใช้
หลักกำรมีส่วนร่วม 

 
 
 

 

1.2 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
ในด้ำนต่ำงๆเพ่ือสู่ควำมเป็นเลิศ   

1.3 โรงเรียนส่งเสริมกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ โดยน้อม
น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ   

1.4 กำรก ำหนดมำตรกำร ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติและ
ข้อบังคับภำยในโรงเรียน ด้ำนผู้เรียน ด้ำนครูและบุคลำกร
บำงอย่ำงไม่ชัดเจน ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนขำด
ประสิทธิภำพ 

  

1.5 กำรนิเทศภำยในไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนด     
1.6 โรงเรียนด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ตำมนโยบำยมำก

เกินไป ส่งผลต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
  

2 

การให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน 
(Service and Products : Technological  factors : S2) 
2.1 โรงเรียนมีสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรให้บริกำรแก่ชุมชน

และผู้เรียน 

  

2.2 สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้บรรลุตำมเป้ำหมำย
หลักสูตร  สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงครอบคลุมกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน  ชุมชนและสังคม 

  

2.3 โรงเรียนมีที่พักส ำหรับนักเรียนที่อยู่ห่ำงไกล    
2.4 โรงเรียนขำดห้องปฏิบัติกำรส่งเสริมอำชีพ   
2.5 นักเรียนไม่รักษำสำธำรณะสมบัติของโรงเรียน   
2.6 ห้องน้ ำ ห้องสุขำไม่เพียงพอต่อจ ำนวนนักเรียน   
2.7 โรงเรียนมีกำรให้บริกำรห้องสมุดมีชีวิต   
2.8 ทักษะกำรคิดวิเครำะห์  คิดสังเครำะห์และประเมินค่ำของ

ผู้เรียนยังไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย 
  

 
 
 
 

3 

บุคลากร (Man : M1) 
3.1 บุคลำกรมีวุฒิกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี และระดับ
ปริญญำโทข้ึนไป  ท ำให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  

3.2  บุคลำกรส่วนใหญ่พักอำศัยอยู่ในโรงเรียนท ำให้มีเวลำใน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ 

  



๒๓ 
 

 

ที ่ ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 
3.3 ครูมกีำรพัฒนำตนเองเพ่ิมพูนควำมรู้ เทคนิควิธีกำรใหม่ ๆ  
เพ่ือพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน     

3.4 ผลจำกกำรวิจัยในชั้นเรียน น ำไปพัฒนำให้เกิดประโยชน์
กับผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

  

3.5  ขำดแคลนครูในบำงสำขำวิชำ   
3.6 บุคลำกรรับผิดชอบงำนหลำยด้ำนท ำให้ประสิทธิภำพใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่เต็มศักยภำพ 

  

4 

การเงิน (Money : M2) 
4.1 โรงเรียนมีเงินสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี จำก สพฐ   

4.2  โรงเรียนมีเงินสนับสนุนอำหำรกลำงวันจำก อบต.เฉพำะ 
ในระดับอนุบำลและประถมศึกษำ 

  

4.3โรงเรียนมีกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยทุกฝ่ำย
มีส่วนร่วมท ำให้มีควำมโปร่งใส กำรใช้จ่ำยตรงควำมต้องกำร
ส่งผลให้กำรด ำเนินงำน กิจกรรม โครงกำร ของแต่ละกลุ่มงำน
บรรลุวัตถุประสงค์ 

  

4.4 โรงเรียน มีแผนระดมทรัพยำกรจำกชุมชนจึงท ำให้ได้รับ
กำรสนับสนุนอยู่เสมอ   

4.5โรงเรียนมีค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภคสูงขึ้น เช่น ค่ำไฟฟ้ำ   
4.6กำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำเกิดควำมล่ำช้ำและไม่
คล่องตัว เนื่องจำกต้องใช้จ่ำยเงินตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

  

5 

วัสดุอุปกรณ์ (Materials : M3) 
5.1 วัสดุอุปกรณ์มีคุณภำพและมำตรฐำน   

5.2 โรงเรียนมีกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อปี   

5.3 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และห้องสมุดท ำให้
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

5.4 สถำนศึกษำมีสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำไม่เพียงพอต่อ
กำรใช้งำน  

  

5.5 โรงเรียนไม่มีที่เก็บอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ   
5.6 ผู้เรียนไม่ดูแลรักษำวัสดุอุปกรณ์ท ำให้เกิดควำมเสียหำย 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

6 
การบริหารจัดการ (Management : M4) 

1.1 มีเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนด   



๒๔ 
 

 

ที ่ ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 
ชัดเจน 

1.2 มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และกฎระเบียบในกำร
ดูแลพฤติกรรมอย่ำงชัดเจน   

1.3 โรงเรียนบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังได้สอดคล้องและ
เหมำะสมกับควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ   

1.4 มีระบบกำรนิเทศ  ติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผล แต่
ไม่ได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง จึงไม่ได้น ำผลมำปรับปรุง
พัฒนำเท่ำที่ควร 

  

1.5 ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ   
1.6 ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ

สถำนศึกษำ 
  

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 ปัจจัยภายนอกในภาพรวมมีโอกาสมากว่าอุปสรรค  
 จำกกำรศึกษำ วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกของโรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำ พบว่ำ มีจุดแข็งมำกว่ำ
จุดอ่อน นั่นก็คือ มีปัจจัยที่เกื้อหนุนเป็นส่วนใหญ่ ปลูกฝังให้คนในชุมชนเห็นควำมส ำคัญและเข้ำใจถึงเป้ำหมำยของ
กำรศึกษำอย่ำงแท้จริงชุมชนให้ควำมร่วมมือกับทำงโรงเรียนในด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ กำร
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรศึกษำ ส่งผลให้กำรจัดระบบกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ มีกำรส่งเสริมให้
บุตรหลำนมีโอกำสเรียนจบระดับปริญญำตรีมำกขึ้น  อีกทั้งที่ตั้งของชุมชน  มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณของที่รำบลุ่มระหว่ำง
ภูเขำ มีแม่น้ ำไหลผ่ำน ส่งผลให้มีสภำพแวดล้อมที่เหมำะในกำรพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้และปลุกจิตส ำนึกให้ผู้เรียน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเองท ำให้นักเรียนมีควำมรัก และภำคภูมิใจในท้องถิ่น
 ด้ำนเทคโนโลยี ในชุมชนมี เครือข่ำย Internet (4G) ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชน มีสัญญำณโทรศัพท์ ซึ่งท ำให้
สะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครอง บุตรหลำน  มีหอกระจำยข่ำวในกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ ข่ำวสำรต่ำงๆ   
  
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 ปัจจัยภายในในภาพรวมมีโอกาสมากว่าอุปสรรค  

           จำกกำรศึกษำ วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ของโรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำ พบว่ำ   มีจุดแข็งมำกกว่ำ
จุดอ่อน กล่ำวคือ  โรงเรียนมีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และมีคู่มือในกำรปฏิบัติตำมขอบข่ำยงำนอย่ำงชัดเจน 
ส่งผลให้ระบบกำรบริหำรงำนมีควำมคล่องตัว มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยจัดท ำเป็นแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน 
ครอบคลุมภำรกิจทุกด้ำน มีมำตรฐำนของสถำนศึกษำเพ่ือใช้ก ำหนดคุณภำพกำรศึกษำ และมีระบบกำรประเมิน
ภำยใน ส่งผลให้กำรศึกษำมีคุณภำพและได้มำตรฐำน บุคลำกรและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยของ
โรงเรียน ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมสมำนฉันท์และรำบรื่น โรงเรียนสำมำรถให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำได้
อย่ำงทั่วถึง โดยเปิดบริกำรทั้งในระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ส่งผลให้ชุมชนในเขตบริกำรได้รับสิทธิ
และโอกำสทำงกำรศึกษำ โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินกำรประเมินภำยนอกของ สมศ. รอบที่ ๓ ระดับปฐมวัย อยู่ใน
ระดับดีมำก ในระดับประถมศึกษำ อยู่ในระดับดี  ผู้บริหำรมีจบกำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำซึ่งเป็นไปตำม
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เกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ มีควำมมุ่งมั่นและให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงจริงจัง      มีกำร
จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ท ำให้มีควำมโปร่งใสกำรใช้จ่ำยตรงกับควำมต้องกำร ส่งผลให้
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำรของแต่กลุ่มงำน บรรลุวัตถุประสงค์  มีอิสระในกำรบริหำรกำรเงิน ท ำให้เกิดควำม
คล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร สำมำรถแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำได้ตรงกับควำมต้องกำร     มีแหล่งเรียนรู้ภำยนอก และ
มีภูมิปัญญำท้องถิ่นที่หลำกหลำย โรงเรียนจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรเป็น
แผนระยะปำนกลำง และจัดท ำแผนปฏิบัติงำนรำยปีเป็นแผนระยะสั้น  และมีกำรประเมินตนเองและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนทุกปี   

          จุดอ่อน คือ กำรแบ่งงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรของโรงเรียนที่มีข้อจ ำกัดในด้ำนบุคลำกรเนื่องจำกบุคลำกร
มีกำรเปลี่ยนแปลง บุคลำกรอำจขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนที่รับผิดชอบ    ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนเกิดควำมล่ำช้ำ   
ควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภำพไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  อำคำร
สถำนที่ในโรงเรียนไม่เอ้ือต่อกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เพรำะยังขำดแคลนอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ
หลำยห้อง มีจุดควรพัฒนำตำมมำตรฐำนด้ำนผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นในกำรประเมินสมศ.รอบที่ ๓  คือมำตรฐำนที่ ๕ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับ พอใช้   กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำรของโรงเรียนบุคลำกรต้อง
รับผิดชอบในภำระงำนมำก และบำงครั้งต้องรับผิดชอบงำนที่ไม่ตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถ ส่งผลให้กำรด ำเนินงำน
ในภำพรวมขำดกำรเกิดประสิทธิผล เนื่องจำกครูต้องรับผิดชอบภำระงำนอ่ืนที่นอกเหนือจำกงำนสอนมำกเกินไป 

ส่งผลให้ประสิทธิภำพงำนด้ำนกำรสอนลดลง ขำดควำมต่อเนื่องเชื่อมโยงทั้งในด้ำนควำมรู้และทักษะในด้ำนงำน
สอน เช่น กำรสอนแบบโครงงำน กำรสอนแบบคิดวิเครำะห์ กำรสอนแบบแก้ปัญญำ กำรท ำวิจัยในชั้นเรียน  
          
 ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  
          เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของสภำพแวดล้อมภำยนอกและสภำพแวดล้อมภำยในของโรงเรียนชุมชนแม่ลำ
ศึกษำ พบว่ำ อยู่ในสภำพที่เอ้ือและแข็ง มีสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นโอกำส   พร้อมให้กำรช่วยเหลือและ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมำกกว่ำเป็นอุปสรรค จึงอยู่ในสภำพที่เอ้ือ ในขณะที่สภำพแวดล้อมภำยในอยู่
มนสภำพที่แข็ง ทั้งด้ำนโครงสร้ำง บุคลำกร กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ อันยังประโยชน์ให้กับโรงเรียน มีควำม
พร้อมที่จะต่อยอดงำนต่ำงๆให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
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การวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษาโดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
ต ำแหน่งไข่แดงอยู่ในต ำแหน่ง Stars หมำยถึง ประเมินสถำนภำพของโรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำ พบว่ำ  โรงเรียน
ชุมชนแม่ลำศึกษำ มีสภำพแวดล้อมภำยในที่แข็งและสภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเอ้ืออ ำนวยต่อกำรด ำเนินกำร และมี
ควำมพร้อมสูง โรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำจึงต้องก ำหนดกลยุทธ์ในกำรท ำงำนในเชิงรุก (Aggressive) และต้องพัฒนำ
ต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

 
 

O 
โอกำส 

T 
อุปสรรค 

S 
จุดแข็ง 

W 
จุดอ่อน 

0.67 
0.45 

+ 2.23 

- 0.89 

- 1.38 
+ 2.28 

Stars Question Marks 

Cash Cows Dogs 
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ส่วนที่ ๓ 
ทิศทางของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์โรงเรียน  ( VISION ) 
 “โรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำ ผู้เรียนมีคุณภำพ มีวินัย ใช้คุณธรรมน ำควำมรู้ มุ่งสู่มำตรฐำน ชุมชนมีส่วนร่วม

ท ำ  น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ  (Mision) 
1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมทำงด้ำนกำรศึกษำนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษเรียนร่วม 
4. สร้ำงเสริมบรรยำกำศภำยในโรงเรียนให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมครูเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนำตนเองด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
6. พัฒนำกำรจัดองค์กรโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนครบวงจร 
7. ประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนเพื่อมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 
เป้าประสงค์หรือเป้าหมาย  (Goal) 

1. ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุขตำมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ มีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 
3. นักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน 
4. ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่เหมำะสมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นและได้มำตรฐำน

ตำมเกณฑ์ส ำนักงำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
6. โรงเรียนมีมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีกำรจัดกำรเรียนรู้กำรวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียน

เป็นส ำคัญ 
7. โรงเรียนมีกำรจัดกำรศึกษำโดยได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 
8. โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 
9. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยและพร้อมบริกำรแก่ทุกภำคส่วน 
10. โครงสร้ำงกำรบริหำรของโรงเรียนครบวงจรและบรรลุเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ของโรงเรียน       
 ๑.พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรมและมีคุณภำพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนสำกล 
      ๒. พัฒนำครูให้เป็นครูมืออำชีพเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีควำมสำมำรถเชี่ยวชำญด้ำนวิชำชีพส่งเสริม
ให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
          ๓.ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมโดยประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
          ๔. พัฒนำสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนำศักยภำพ 
          ๕. ปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรโดยกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในระบบข้อมูลสำรสนเทศระบบนิเทศ
ติดตำมควบคุมก ำกับกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและกระจำยอ ำนำจสู่หน่วยปฏิบัติงำน สรุปประเด็นกลยุทธ์และ
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์/มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนกำรศึกษำ 
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 ปรัชญาของโรงเรียน     
 ปฺญญำ ว ธเนน  เสยฺโย  - ปัญญำแลประเสริฐกว่ำทรัพย์ 
 
ค าขวัญโรงเรียน   เป็นคนดี   มีพลำนำมัย  ใฝ่ศึกษำ  พัฒนำสิ่งแวดล้อม 
 
สีประจ าโรงเรียน  
 สีแดง     หมำยถึง ควำมรักควำมผูกพัน 
 สีขำว     หมำยถึง  จิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยคุณธรรม 
 แดงขำว  หมำยถึง  สำยสัมพันธ์อันบริสุทธิ์ที่เป็นหนึ่งเดียว 
 
อัตลักษณ์โรงเรียน “สร้ำงนักเรียนดี ด้วยวิถีลูกเสือไทย” 
 
เอกลักษณ์โรงเรียน บัญญัติวินัย ๕  ประกำร  สะอำด  ระเบียบ สุภำพ ตรงเวลำ  ซื่อสัตย์ 
 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนาสตร์ยุทธศาสตร ์
ยุทธศำสตร์ที่ ๑  เร่งรัดพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ  ภำษำไทย  
                     คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยี 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำศักยภำพด้ำนกีฬำ ดนตรี  ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย ตำมวิถีหลัก 
                     ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม 
                     มำตรฐำนสำกล 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕  พัฒนำแหล่งเรียนรู้และสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนสำกล 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖  เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือในกำรบริหำรทำงกำรศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำกับ 
                     ชุมชน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๗  พัฒนำศักยภำพนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษเรียนร่วม 
 
นโยบายของโรงเรียน 
๑. ปฏิรูปกำรจัดกำรศึกษำ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น ำควำมรู้สร้ำงควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตส ำนึกกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำยร่ำงกำย จิตใจ และสังคมเต็มศักยภำพ 
๓. พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ  
๔. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลที่เน้อผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๕. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ ควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ  
๖. พัฒนำสภำพแวดล้อม อำคำรสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และกำรบริกำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
๗. พัฒนำคุณภำพงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร  
๘. พัฒนำกำรจัดองค์กร โครงสร้ำงกำรบริหำรครบวงจร บรรลุเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ 



๒๙ 
 

 

ส่วนที่ ๔ 
กรอบกลยุทธ์ของสถานศกึษา 

ระดับปฐมวัย 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑.คุณภำพ
ผู้เรียนด้ำน
ร่ำงกำย 
 

โครงกำร
พัฒนำเด็กให้
มีคุณภำพตำม
มำตรฐำน
กำรศึกษำ
ปฐมวัย 

-กิจกรรมชั่งน้ ำหนัก-ส่วนสูง ตำมเกณฑ์ของ
กรมอนำมัย 
-กิจกรรมสุขภำพอนำมัย  สุขนิสัยที่ดี 
(รับประทำนอำหำรน้ ำดื่มสะอำด  กำรล้ำง
มือ นอนหลับและออกก ำลังกำย กำรตรวจค
วำสะอำดของร่ำงกำย) 
- กิจกรรมกำรเล่นอย่ำงปลอดภัยด้วยตนเอง 
-กิจกรรมเคลื่อนไหวร่ำงกำย   (เดินต่อเท้ำ  
กระโดด ทรงตัว  
 วิ่งหลบหลีก  รับลูกบอล) 
-กิจกรรมกำรใช้มือ- ตำประสำนสัมพันธ์กัน  
( ใช้กรรไกร กำรเขียนรูปตำมแบบ  ร้อย
วัสดุ  ) 
-กิจกรรมเต้นฮูล่ำฮูป 
- กิจกรรม  ร้อง  เล่น  เต้น เชียร์ (มี
สุขภำพจิตและควำมสุข) 
- กิจกรรม ตัด  ฉีก  ปะ  กระดำษสี 

- ร้อยละ 85   เด็กมีน้ ำหนัก
ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ
กรมอนำมัยกระทรวงสำธำรณสุข 
สำมำรถเล่นออกก ำลังกำยได้
ประมำณ5นำทีโดยไม่เหนื่อยง่ำย 
(4ขวบ) และเล่นออกก ำลังกำยได้
ประมำณ10นำทีโดยไม่เหนื่อยง่ำย 
(5ขวบ) 
- ร้อยละ 85  สำมำรถ 
เคลื่อนไหวร่ำงกำยได้อย่ำง
คล่องแคล่วมีกำรประสำนสัมพันธ์
ของกล้ำมเนื้อใหญ่ 
กล้ำมเนื้อเล็กและมีควำมสำมำรถ
ในกำรใช้กล้ำมเนื้อเล็กประสำน
สัมพันธ์ระหว่ำงมือกับตำได้ตำมวัย
และปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอจนเป็น
นิสัย 
- ร้อยละ 80 สำมำรถล้ำงมือก่อน
รับประทำนอำหำรและหลังเข้ำ
ห้องน้ ำแปรงฟันหลังรับประทำน 

อำหำรรู้จักดูแลรักษำสุขอนำมัย
ส่วนตนและรับประทำนอำหำรที่มี 

  - กิจกรรมปั้นดินน้ ำมัน 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม – จริยธรรม 
(กิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์ ) 
-กิจกรรมเล่นตำมมุม   
( ท ำตำมข้อตกลงของห้อง ) 
-กิจกรรมออมวันละนิด 
-กิจกรรมกำรปฏิบัติตนในกิจวัตรประจ ำวัน 
-กิจกรรมเวรกลุ่มสี  (เก็บรองเท้ำ  เก็บขยะ  
รดน้ ำต้นไม ้ ) 
-กิจกรรมแต่งกำยประจ ำเผ่ำในวันศุกร์ 

ประโยชน์ได้ครบทุกรำยกำรด้วย
ตนเองและปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ 
- ร้อยละ 85  สำมำรถ 
ร้อง เล่น เต้น เชียร์ ปั้นดินน้ ำมัน 
ฉีก ตัด ปะ ได้ครบทุกรำยกำร 
สำมำรถใช้งำนของกล้ำมมือได้
อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
- ร้อยละ 85  สำมำรถ 
ฝึกทักษะกำรอ่ำน เขียน ได้ศึกษำ
จำกแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 



๓๐ 
 

 

-กิจกรรมหนูน้อยไหว้สวย 
-กิจกรรมนักเล่ำตัวน้อย  (ฟัง พูด เล่ำเรื่อง) 
-กิจกรรมฝึกทักษะซ่อมเสริม 
-กิจกรรม อ่ำน เขียนภำพ ตำมแบบและคิด
เอง 
-กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยใน  
ภำยนอกโรงเรียน 
-กิจกรรมกำรเล่นเกมกำรศึกษำ 
-กิจกรรมตำมหน่อยกำรจัดประสบกำรณ์ 
-กิจกรรมกำรทดลองวิทยำศำสตร์ 
กิจกรรมกำรอ่ำนนิทำนตำม 

- ร้อยละ 100  นักเรียนแต่งงำน
ชุดประจ ำเผ่ำทุกวันศุกร์ 
 

๒.คุณภำพ
ผู้เรียนด้ำน
อำรมณ์และ
จิตใจ 
 

โครงกำรกำร
จัด
ประสบกำรณ์
ที่เน้นเด็กเป็น
ส ำคัญ 

มุม 

-กิจกรรม วิเครำะห์เด็กเป็นรำยบุคคล 

-กิจกรรม จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ให้
เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงเต็มศักยภำพ 

-กิจกรรม ๖ หลักใน ๑ วัน 

-กิจกรรม ตำมตำรำงกิจกรรมประจ ำวัน 

-กิจกรรม กำรประเมินพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน 

-กิจกรรม รำยงำนผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรสู่ผู้ปกครองภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 

-กิจกรรม เรียนซ่อมเสริม (เตรียมควำม
พร้อมเข้ำเรียน ป.๑) 

-กิจกรรมกำรทดลองวิทยำศำสตร์ ระดับ
ปฐมวัย 

-กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

-กิจกรรมเต้นฮูล่ำฮูป 

-กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ (๔ สำระ) 

-กิจกรรมมศิลปะสร้ำงสรรค์ 

-กิจกรรมเล่นตำมมุม 

- ร้อยละ 100 มีแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็ม
ศักยภำพ 
- ร้อยละ 100 มีกำรวิเครำะห์
ผู้เรียนรำยบุคคล 
- ร้อยละ 85   นักเรียนมี
พฤติกรรมร่ำเริงสดชื่นแจ่มใส
แสดงออกถึงกำรยอมรับและชื่นชม
ควำม 
สำมำรถและผลงำนของตนเองได้
เหมำะสมในทุกสถำนกำรณ์อย่ำง
สม่ ำเสมอ 
- ร้อยละ 80  มีพฤติกรรมมั่นใจใน
ตนเองกล้ำพูดกล้ำท ำกล้ำ
แสดงออกในกำรปฏิบัติกิจกรรม
ต่ำงๆได้ด้วยตนเองอย่ำงเหมำะสม
ในหลำยๆสถำนกำรณ์ 
- ร้อยละ 85  มีพฤติกรรมควบคุม
อำรมณ์ได้เหมำะสมตำมวัยในทุก
สถำนกำรณ์ 
 

  - 

-กิจกรรมกลำงแจ้ง 

-กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 
-กิจกรรมจัดมุมประสบกำรณ์ 

- ร้อยละ 90 เด็กได้รับ
ประสบกำรณ์ตรง เล่นและ 
ปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุขผ่ำนกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ 
- ร้อยละ 85 มีกำรจัดบรรยำกำศ



๓๑ 
 

 

-กิจกรรมป้ำยนิเทศตำมหน่วยกำรเรียนรู้ 

-นิทรรศกำรผลงำนนักเรียน 

-กิจกรรมผลิตสื่อกำรสอนตำมหน่วยกำร
เรียนรู้ 
-ประเมินหลังกำรจัดประสบกำรณ์ 

-ประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
สังคม สติปัญญำ 

ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่เหมำะสมกับวัย 
- ร้อยละ 85 มีกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และ
น ำผลไปปรับปรุง กำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

๓.คุณภำพ
ผู้เรียนด้ำน
สังคม 

 

โครงกำร
พัฒนำเด็กให้
มีคุณภำพตำม
มำตรฐำน
กำรศึกษำ
ปฐมวัย 

-กิจกรรมชั่งน้ ำหนัก-ส่วนสูง ตำมเกณฑ์ของ
กรมอนำมัย 
-กิจกรรมสุขภำพอนำมัย  สุขนิสัยที่ดี 
(รับประทำนอำหำรน้ ำดื่มสะอำด  กำรล้ำง
มือ นอนหลับและออกก ำลังกำย กำรตรวจ 
ควำมสะอำดของร่ำงกำย)  
- กิจกรรมกำรเล่นอย่ำงปลอดภัยด้วยตนเอง 
-กิจกรรมเคลื่อนไหวร่ำงกำย   (เดินต่อเท้ำ  
กระโดด ทรงตัว  
 วิ่งหลบหลีก  รับลูกบอล) 
 

- ร้อยละ 85   เด็กมีน้ ำหนัก
ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ
กรมอนำมัยกระทรวงสำธำรณสุข 
สำมำรถเล่นออกก ำลังกำยได้
ประมำณ5นำทีโดยไม่เหนื่อยง่ำย 
(4ขวบ) และเล่นออกก ำลังกำยได้ 
 
 
 
 
 
 

    
-กิจกรรมกำรใช้มือ- ตำประสำนสัมพันธ์กัน  
( ใช้กรรไกร กำรเขียนรูปตำมแบบ  ร้อย
วัสดุ  ) 
-กิจกรรมเต้นฮูล่ำฮูป 
- กิจกรรม  ร้อง  เล่น  เต้น เชียร์ (มี
สุขภำพจิตและควำมสุข) 
- กิจกรรม ตัด  ฉีก  ปะ  กระดำษสี 
- กิจกรรมปั้นดินน้ ำมัน 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม – จริยธรรม 
(กิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์ ) 
-กิจกรรมเล่นตำมมุม   
( ท ำตำมข้อตกลงของห้อง ) 
-กิจกรรมออมวันละนิด 
-กิจกรรมกำรปฏิบัติตนในกิจวัตรประจ ำวัน 
-กิจกรรมเวรกลุ่มสี  (เก็บรองเท้ำ  เก็บขยะ  
รดน้ ำต้นไม้  ) 
กิจกรรมแต่งกำยประจ ำเผ่ำในวันศุกร์ 

ประมำณ10นำทีโดยไม่เหนื่อยง่ำย 
(5ขวบ)  
- ร้อยละ 85  สำมำรถ 
เคลื่อนไหวร่ำงกำยได้อย่ำง
คล่องแคล่วมีกำรประสำนสัมพันธ์
ของกล้ำมเนื้อใหญ่ 
กล้ำมเนื้อเล็กและมีควำมสำมำรถ
ในกำรใช้กล้ำมเนื้อเล็กประสำน
สัมพันธ์ระหว่ำงมือกับตำได้ตำมวัย
และปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอจนเป็น
นิสัย 
- ร้อยละ 80 สำมำรถล้ำงมือก่อน
รับประทำนอำหำรและหลังเข้ำ
ห้องน้ ำแปรงฟันหลังรับประทำน 
อำหำรรู้จักดูแลรักษำสุขอนำมัย
ส่วนตนและรับประทำนอำหำรที่มี
ประโยชน์ได้ครบทุกรำยกำรด้วย
ตนเองและปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ 



๓๒ 
 

 

-กิจกรรมหนูน้อยไหว้สวย 
-กิจกรรมนักเล่ำตัวน้อย  (ฟัง พูด เล่ำเรื่อง) 
-กิจกรรมฝึกทักษะซ่อมเสริม 
-กิจกรรม อ่ำน เขียนภำพ 
-  ตำมแบบและคิดเอง 
-กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้ 

 

   ภำยใน  ภำยนอกโรงเรียน 
-กิจกรรมกำรเล่นเกมกำรศึกษำ 
-กิจกรรมตำมหน่อยกำรจัดประสบกำรณ์ 
-กิจกรรมกำรทดลองวิทยำศำสตร์ 
-กิจกรรมกำรอ่ำนนิทำนตำมมุม 
 

- ร้อยละ 85  สำมำรถ 
ร้อง เล่น เต้น เชียร์ ปั้นดินน้ ำมัน 
ฉีก ตัด ปะ ได้ครบทุกรำยกำร 
สำมำรถใช้งำนของกล้ำมมือได้
อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
- ร้อยละ 85  สำมำรถ 
ฝึกทักษะกำรอ่ำน เขียน ได้ศึกษำ
จำกแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
- ร้อยละ 100  นักเรียนแต่งงำน
ชุดประจ ำเผ่ำทุกวันศุกร์ 
 

๔.คุณภำพ
ผู้เรียนด้ำน
สติปัญญำ 
 

โครงกำรกำร
จัด
ประสบกำรณ์
ที่เน้นเด็กเป็น
ส ำคัญ 

-กิจกรรม วิเครำะห์เด็กเป็นรำยบุคคล 

-กิจกรรม จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ให้
เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงเต็มศักยภำพ 

-กิจกรรม ๖ หลักใน ๑ วัน 

-กิจกรรม ตำมตำรำงกิจกรรมประจ ำวัน 

-กิจกรรม กำรประเมินพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน 

-กิจกรรม รำยงำนผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรสู่ผู้ปกครองภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 

- ร้อยละ 100 มีแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็ม
ศักยภำพ 
- ร้อยละ 100 มีกำรวิเครำะห์
ผู้เรียนรำยบุคคล 
 

    

-กิจกรรม เรียนซ่อมเสริม (เตรียมควำม
พร้อมเข้ำเรียน ป.๑) 

-กิจกรรมกำรทดลองวิทยำศำสตร์ ระดับ
ปฐมวัย 

-กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

-กิจกรรมเต้นฮูล่ำฮูป 

-กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ (๔ สำระ) 

-กิจกรรมมศิลปะสร้ำงสรรค์ 

- ร้อยละ 85   นักเรียนมี
พฤติกรรมร่ำเริงสดชื่นแจ่มใส
แสดงออกถึงกำรยอมรับและชื่นชม
ควำม 
สำมำรถและผลงำนของตนเองได้
เหมำะสมในทุกสถำนกำรณ์อย่ำง
สม่ ำเสมอ 
- ร้อยละ 80  มีพฤติกรรมมั่นใจใน
ตนเองกล้ำพูดกล้ำท ำกล้ำ
แสดงออกในกำรปฏิบัติกิจกรรม
ต่ำงๆได้ด้วยตนเองอย่ำงเหมำะสม



๓๓ 
 

 

-กิจกรรมเล่นตำมมุม 

-กิจกรรมกลำงแจ้ง 

-กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 
-กิจกรรมจัดมุมประสบกำรณ์ 

-กิจกรรมป้ำยนิเทศตำมหน่วยกำรเรียนรู้ 

-นิทรรศกำรผลงำนนักเรียน 
-กิจกรรมผลิตสื่อกำรสอนตำมหน่วยกำร
เรียนรู้ 

ในหลำยๆสถำนกำรณ์ 
 
- ร้อยละ 85  มีพฤติกรรมควบคุม
อำรมณ์ได้เหมำะสมตำมวัยในทุก
สถำนกำรณ์ 
- ร้อยละ 90 เด็กได้รับ
ประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่ำงมีควำมสุขผ่ำนกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ 
- ร้อยละ 85 มีกำรจัดบรรยำกำศ
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่เหมำะสมกับวัย 
 
 

  -ประเมินหลังกำรจัดประสบกำรณ์ 

-ประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
สังคม สติปัญญำ 

 

- ร้อยละ 85 มีกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และ
น ำผลไปปรับปรุง กำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

๕.คุณภำพ
ผู้เรียนด้ำน
กำรจัด
กำรศึกษำ 

โครงกำรกำร
บริหำรและ
จัดกำร 
กำรศึกษำ 
ระดับปฐมวัย 

-กิจกรรม วิเครำะห์เด็กเป็นรำยบุคคล 

-กิจกรรม ประเมินพัฒนำกำรทั้ง ๔ด้ำน 

-กิจกรรม ออมกันวันละนิดตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

-กิจกรรม แต่งกำยชุดชนเผ่ำในวันศุกร์ 

-กิจกรรม หนูน้อยไหว้สวย 

-กิจกรรม เพลงและควำมหมำย ค่ำนิยม ๑๒ 
ประกำร 

-กิจกรรม เข้ำแถวเคำรพธงชำติ 

-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง 

-กิจกรรม เยี่ยมบ้ำน 
-กิจกรรม กำรท ำแผนปฎิบัติกำรระดับ
ปฐมวัย 

-ครูเพียงพอครบชั้นเรียน 

-กิจกรรมนิเทศภำยใน 
-กิจกรรมนิเทศภำยนอก (จำกศูนย์เครือข่ำย 

- ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับกำร
ประเมินพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน 
- ร้อยละ 80 มีกำรส่งเสริมให้มี
กำรออมตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
มำรยำทงำม 
- ร้อยละ 100  ครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจปรัชญำหลักกำรจุดหมำย
และสำระกำรเรียนรู้ของหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้และเชื่อมโยง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจสู่กำรจัดท ำ
หน่วยกำรเรียนรู้กำรจัด
ประสบกำรณ์กำรจัดกิจกรรม
ประจ ำวันและกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็กได้อย่ำงชัดเจนทุก
ประเด็นและสำมำรถชี้แนะผู้อื่นได้ 
 



๓๔ 
 

 

ฯ) 
   

-จัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำ ปฐมวัย ๒๕๖๐ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒) 
-กิจกรรม กำรอบรมพัฒนำครู 

-กิจกรรม ศึกษำดูงำนของครู 
-กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนให้มีมุม
ประสบกำรณ์ที่น่ำเรียน 

-กิจกรรมฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรคิด 

-กิจกรรมปรับปรุงสนำมเด็กเล่น 

-กิจกรรมผลิตสื่อ บัตรภำพค ำพ้ืนฐำน
ปฐมวัย 
 

- ร้อยละ 100  ครูจัดท ำแผนกำร
จัดประสบกำรณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
ของสถำนศึกษำครอบคลุม 
- ร้อยละ 80  ครูมีกำรผลิตสื่อที่
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็กนักเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 

ระดับขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ระดับองค์กร 

(แผนงาน) 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ด้านผู้เรียน 
 

โครงกำรส่งเสริมควำมเป็น
เลิศทำงกีฬำผู้เรียน 

 

- กีฬำสีภำยในโรงเรียน 
- กำรแข่งขันกีฬำ-กรีฑำ
ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำแม่ลำ
หลวง 
- กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำง
โรงเรียนส่วนภูมิภำคระดับ
อ ำเภอ/ระดับจังหวัด 
- กำรแข่งขันกีฬำ สพฐ.
เกมส์ ระดับเขตพ้ืนที่ 
- กำรแข่งขันกีฬำ สพฐ.
เกมส์ ระดับภำค 
- กำรแข่งขัน สพฐ.เกมส์ 
ระดับประเทศ 

 
 

- ผู้เรียนร้อยละ 95 มีสุขนิสัย
ในกำรดูแลสุขภำพและออก
ก ำลังกำย สม่ ำเสมอ 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ ำหนัก 
ส่วนสูงและมีสมรรถภำพทำง
กำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ป้องกัน
ตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจำก
สภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรง 
โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหำ
ทำงเพศ 
- ผู้เรียนร้อยละ 85 เห็น
คุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ 
กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 สร้ำง
ผลงำนจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/
นำฏศิลป์ กีฬำ/นันทนำกำร 

ด้ำนผู้เรียน 
 

โครงกำรอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมโรงเรียนชุมชน
แม่ลำศึกษำ 

- กิจกรรมพบพระช ำระใจ 
- กิจกรรมเรียนรู้หลัก
ศำสนำพุทธ/คริสต์ 
- กิจกรรมส่งเสริมค่ำนิยม
หลักคนไทย 12 ประกำร 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมทุกวันศุกร์ 
- กิจกรรมพัฒนำกำรยิ้ม 
ไหว้ ทักทำย 
- กิจกรรมสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย 
 ท ำนองสรภัญญะ 
- กิจกรรมท ำดีทุกวัน 

- ผู้เรียน ร้อยละ 95 มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำม
หลักสูตร มีควำมเอ้ืออำทรผู้อ่ืน
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณสำมำรถยอมรับ
ควำมคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่ำงตระหนัก รู้ 
คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 



๓๖ 
 

 

ด้านผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรส่งเสริมนิสัยรัก
กำรอ่ำน 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
นักเรียนที่มีควำมต้องกำร
พิเศษเรียนร่วม 
 

- กิจกรรมตระกร้ำหนังสือ
เคลื่อนที่ 
- กิจกรรมสัปดำห์ภำษำไทย 
- กิจกรรมหนังสือส่งเสริม
กำรอ่ำน 
คัดกรองนักเรียน 
- ส่ งนั ก เรียนไปวัด  IQ ณ 
โรงพยำบำลแม่ลำน้อย 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำร
บ ริ ห ำร  งำน เรี ย น ร่ ว ม /
คณะกรรมกำรคัดกรองและ
จัดท ำ IEP 
- จัดหำสื่อ บริกำร ควำม
ช่ ว ย เห ลื อ อ่ื น ใ ด ท ำ ง
กำรศึกษำ 
- จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำม
แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 
- จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
และสอนตำม IEP 
- ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
- จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
และสอนตำม IEP 
- ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 

-ผู้เรียนร้อยละ 85 อ่ำน
หนังสือ บทควำม หรือสิ่งพิมพ์
ต่ำง ๆ สัปดำห์ละ 3-4 ชั่วโมง
ยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสิ่งพิมพ์จำกห้องสมุด หรือ
แหล่งเรียนรู้ไปอ่ำนเพิ่มเติมเอง 
(ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 
จ ำนวน 4-5 เล่มต่อภำคเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 
จ ำนวน 8-10 เล่มต่อภำค
เรียน) อธิบำยวิธีกำรสืบค้น
ควำมรู้ที่ตนสนใจหรือต้องกำร
อย่ำงมีขั้นตอนมีผลงำนอันเกิด
จำกกำรค้นหำควำมรู้จำก
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ต่ำง 
ๆ 2 ชิ้น ต่อภำคเรียน 
- ผู้เรียนร้อยละ100 ได้รับ
กำรคัดกรองโดย
คณะกรรมกำรกำรคัดกรอง
นักเรียน 
- ผู้เรียนร้อยละ 100 ที่เป็น
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
เรียนร่วมได้รับกำรส่งตรวจไป
วัด IQ ณ โรงพยำบำลแม่ลำ
น้อย 
- ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับ
กำรคัดกรองโดย
คณะกรรมกำรกำรบริหำร งำน
เรียนร่วม/คณะกรรมกำรคัด
กรองและมีกำรจัดท ำ IEP เป็น
รำยบุคคลกิจกรรมกำรเรียนรู้
ตำมแผนกำร 
สอนเฉพำะบุคคล 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ด้านผู้เรียน 
 

โครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

- กิจกรรมพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนภำษำอังกฤษ 
-  กิจกรรมค่ำภำษำ 
-  กิจกรรมค่ำยวิชำกำรกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ 
- กิจกรรมค่ำย ICT 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ 
- กิจกรรมกำรสอนซ่อม
เสริม 
- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์วิทยำศำสตร์-
คณิตศำสตร์ 
- กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ 
กิจกรรมสัปดำห์วัน
ภำษำไทย สุนทรภู่ 
-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบ
ระดับชำติ 
-กิจกรรมวันอำเซียน 

- ผู้เรียนร้อยละ 70 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย 
(8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้) ตำม
เกณฑ์ที่สถำนศึกษำหรือเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่ำนกำร
ประเมินสมรรถนะส ำคัญตำม
หลักสูตรตำมเกณฑ์ที่
สถำนศึกษำหรือเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำก ำหนด 
ผู้เรียนร้อยละ 25 ได้ผลกำร
ทดสอบรวบยอดเฉลี่ย
ระดับชำติ 
สูงกว่ำเกณฑ์ของสถำนศึกษำ
หรือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ก ำหนด 

ด้านผู้เรียน 
 

โครงกำรตำมรอยพ่ออย่ำง
พอเพียง 

- กิจกรรมปลูกผักปลอด
สำรพิษ 
- กิจกรรมท ำน้ ำหมักชีวภำพ 
- กิจกรรมเลี้ยงปลำ 
- กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
- กิจกรรมเพำะเห็ดนำงฟ้ำ 
 

- ร้อยละ85  ได้เรียนรู้และมี
ทักษะในกำรท ำกำรเกษตร
แบบหมุนเวียนไว้รับประทำน
แ ล ะ น ำ ทั ก ษ ะ ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ ำวัน 
- ร้อยละ 85 ผู้เรียนเต็มใจ พึง
พอใจ และชื่นชอบต่องำนที่
ได้รับมอบหมำย  ปฏิบัติงำน
ด้วยควำมกระตือรือร้น ตั้งใจ 
พำกเพียร และมีควำมละเอียด 
รอบคอบในกำรท ำงำนทุ ก
ขั้นตอน  ยอมรับใน 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

   ค ำวิพ ำกษ์  วิ จ ำรณ์  ควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน  
มีกำรปรับปรุง และพัฒนำงำน
ของตนเอง 
- ร้อยละ  90 ผู้ เรียนมีส่ วน
ร่วมในกำรวำงแผนกำรท ำงำน
กับหมู่คณะครบทุกขั้นตอน  
ส ำ ม ำ ร ถ ท ำ ง ำ น โ ด ย ใ ช้
ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ก ลุ่ ม แ ล ะ
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทและ 
หน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำง
เป็นระบบ แสดงควำมคิดเห็น
ได้ อ ย่ ำ งส ร้ ำ งส รรค์ แ ล ะมี
เหตุผล ยอมรับควำมคิดเห็น
ของเพ่ื อน  เป็ น ผู้ น ำและผู้
ต ำมที่ ดี   มี มนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ 
สำมำรถประสำนกำรท ำงำน
ร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผล
ส ำเร็จ 
-ร้ อ ย ล ะ 90 ผู้ เรี ย น แ ส ด ง
ควำมรู้สึกที่ดี และสนับสนุน
อำชีพสุจริตได้อย่ำงกว้ำงขวำง 
ยึ ด มั่ น  ใน แ น ว ท ำ ง ก ำ ร
ประกอบอำชีพสุจริต  บอก
แหล่ งข้อมูล เกี่ ยวกับอำชีพ
สุจริตได้หลำกหลำย  ศึกษำ 
ค้นคว้ำ แสวงหำข้อมูลควำมรู้
ในอำชีพที่ ตนเองสนใจเป็น
ประจ ำ  เชิญ ชวน  แนะน ำ 
น ำเสนอ ประโยชน์ คุณค่ำและ
ค ว ำม ส ำ คั ญ ข อ งอ ำชี พ ที่ 
ตนเองสนใจเพ่ือให้ผู้ อ่ืนเห็น
คุณค่ำและควำมส ำคัญของ
อำชีพสุจริตที่ ตนเอง สนใจ  
เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อำชีพที ่ 
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ด้านผู้เรียน 
 

โครงกำรดุริยำงค์ใน
โรงเรียน 
โครงกำรค่ำยพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนำรี 
โครงกำรพัฒนำระบบวัด
และประเมินผลกำรเรียน 
โครงกำรส่งเสริมควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำร 

กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
ดนตรี 
-กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะ เล่น
ดนตรีในชนิดต่ำงๆ 
-กิจกรรมอยู่ค่ำยพักแรม
ลูกเสือสำมัญ 
-กิจกรรมอยู่ค่ำยลูกเสือรุ่น
ใหญ ่
สร้ำงเครื่องมือและ
ประเมินผล 
-ก ำหนดเกณฑ์กำรตัดสินผล
กำรเรียนให้สูงขึ้น 
-ก ำหนดวิธีกำรและรูปแบบ
กำรรำยงำนผลกำรเรียน 
-จัดท ำรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของนักเรียน 
-กิจกรรมกำรแข่งขันทักษะ
ทำงวิชำกำรในระดับศูนย์
เครือข่ำยฯเพ่ือคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 

ตนเองสนใจเมื่อมีโอกำสทุก
ครั้ง 
-ร้อยละ 80 นักเรียนมีควำมรู้ 
ทั กษะด้ ำนดนตรี  ช่ วยให้ มี
สุขภำพกำยและจิตที่ดี  
-ร้อยละ 80 นักเรียนสำมำรถ
บรรเลงเพลงบังคับได้ 
 
-ร้อยละ 100 ผู้ เรียนได้ เข้ำ
ร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนได้
อย่ำงครบถ้วนและสมบูรณ์ มี
ทักษะกำรท ำงำนร่วมกันกับ
ผู้ อ่ื น  มี ค ว ำม รั บ ผิ ด ช อ บ 
เสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน มีระเบียบวินัยและอดทน
ต่อปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
-ร้อยละ 100 ได้เครื่องมือวัด
แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทำงกำรเรียนที่สำมำรถวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์
แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะ
ประเมินผลมีควำมหลำกหลำย
ครอบคลุ มพฤติ ก รรมกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน 
-ร้ อ ย ล ะ  60 ข อ งจ ำ น ว น
นักเรียนที่ เข้ำแข่งขันทักษะ
ทำงวิช ำกำรในระดับ ศูน ย์
เครือข่ำยฯของนักเรียนปกติ
และเด็กพิเศษเรียนร่วมได้เป็น
ตัวแทนระดับศูนยเ์ครือข่ำยฯ 
 
 

  -กิจกรรมกำรแข่งขันทักษะ
ทำงวิชำกำรในระดับเขตฯ
เครือข่ำยฯเพื่อ 
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับ

-ร้ อ ย ล ะ  50 ข อ งจ ำ น ว น
นักเรียนที่ เข้ำแข่งขันทักษะ
ทำงวิชำกำรในระดับ เขตฯ 
ของนักเรียนปกติและ 
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ภำค 
-กิจกรรมกำรแข่งขันทักษะ
ทำงวิชำกำรในระดับภำคฯ
เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทน
ระดับประเทศ 

เด็ ก พิ เศษ เรียนร่วม ได้ เป็ น
ตัวแทนระดับภำค 
-ร้ อ ย ล ะ  40 ข อ งจ ำ น ว น
นักเรียนที่ เข้ำแข่งขันทักษะ
ทำงวิชำกำรในระดับภำคฯ 
ของนั ก เรียนปกติ และเด็ ก
พิเศษเรียนร่วมได้เป็นตัวแทน
ระดับประเทศ 

ด้านผู้เรียน 
 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพใน
โรงเรียน 

-กิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย 
-กิจกรรมอำหำรเสริมนม 
กิจกรรมรักษ์สะอำด 

-ร้อยละ 80 มีกำรจัดกิจกรรม
โรงเรียน อย.น้อย นักเรียน
เรี ยน รู้ จ ำกกำรปฏิ บั ติ จ รงิ 
ช่วยเหลือเพ่ือนๆ ครอบครัว
และชุมชน มีควำมรู้เรื่องกำร
เลื อ ก บ ริ โ ภ ค อ ำ ห ำ ร ที่ มี
ประโยชน์ ปลอดภัย สะอำด
และประหยัด 
-ร้อยละ 85 มีสุขภำพร่ำงกำย
สะอำด สมบูรณ์แข็งแรงและ
รู้จักสุขภำพอนำมัยส่วนตน
และได้ รับประทำนอำหำร
กลำงวันทุกวัน 
-ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น
อนุบำล 1 ถึงประถมศึกษำปีที่ 
6 ได้รับอำหำรเสริมนม 

ด้านผู้เรียน โครงกำรแนะแนวเพ่ือ
กำรศึกษำต่อ 

-กิจกรรมจัดท ำเอกสำร
ประชำสัมพันธ์ 
-กิจกรรมแนะแนวนักเรียน
สมัครเข้ำเรียน 

-นักเรียนร้อยละ 90 ในเขต
บริกำรและนอกเขตบริกำรเข้ำ
เรียนในโรงเรียนชุมชนแม่ลำ
ศึกษำ โดยมีกำรจัดท ำเอกสำร
ประชำสัมพันธ์ แนะแนวกำร
เรียนต่อ มีกำรออกแนะแนว
กำรศึกษำ 
ต่อตำมโรงเรียนต่ำงๆ ทั้ งใน
เขตบริกำรและนอกเขตบริกำร 

ด้านผู้เรียน 
 

โครงกำรเทิดทูนสถำบัน
ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 

-วันวิสำขบูชำ วัน
อำสำฬหบูชำ 
-วันเข้ำพรรษำ ประเพณี
ถวำยเทียนจ ำน ำพรรษำ 

-ร้อยละ 80 นักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ ทำง
โรงเรียนจัดขึ้ น เพ่ื อ พัฒ นำ
กำรศึกษำของโรงเรียน และให้
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-ประเพณีเขำวงกต 
ประเพณีเดือน 10 
-ประเพณีลอยกระทง 
-ประเพณีแห่เทียนเหง 
-ประเพณีอุปคุต 
-วันคริสต์มำส 
-วันขึ้นปีใหม่ 
-วันไหว้ครู 
-วันเด็กแห่งชำติ 
-วันเฉลิมพระชนพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว 
-วันแม่แห่งชำติ 
-วันวชิรวุธ 
-วันคล้ำยวันสถำปนำคณะ
ลูกเสือแห่งชำติ 
-วันสันติภำพสำกล 
-วันพระรำชทำนธงชำติไทย 
-วันสมเด็จพระมหำธรรำช
เจ้ำ 

ควำมร่วมมือกับกิจกรรมของ
ท ำ ง โ ร ง เรี ย น  เกิ ด ค ว ำ ม
ภำคภูมิ ใจในกิจกรรม เห็ น
ค ว ำม ส ำ คั ญ ข อ งส ถ ำบั น
ค ร อ บ ค รั ว  ส ถ ำ บั น ช ำ ติ 
สถำบันศำสนำและสถำบัน
พระมหำกษัตริย์  เกิดควำม
เข้ำใจอันดีต่อกำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
สังคม 

ด้านการจัดการศึกษา 
 

โครงการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

-จัดท ำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ครู บุคลำกรและนักเรียน 

- ครู  บุคลำกรและนักเรียน
ร้อยละ 100 ได้จัดท ำประกัน
อุบัติเหตุ มีหลักประกันเมื่อมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้น มีควำมมั่นใจ
ในกำรด ำเนินชีวิต และมีขวัญ
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้
อ ย่ ำ ง เ ต็ ม ที่ แ ล ะ เ ต็ ม
ควำมสำมำรถ 

ด้านการจัดการศึกษา 
 

โครงกำรจัดซื้อวัสดุ
ส ำนักงำน 

-จัดซื้อวัสดุส ำนักงำนงำน
ธุรกำร 
-จัดซื้ อส ำนักงำนกำรเงิน
และบัญชี 
-จัดซื้อส ำนักงำนงำนพัสดุ 
 

-ร้อยละ 80 โรงเรียนมีวัสดุ 
อุปกรณ์ ส ำนักงำนด้ำนงำน
ธุรกำร งำนกำรเงินและบัญชี 
ง ำน พั ส ดุ  ใช้ ส ำ ห รั บ ก ำ ร
ส่งเสริม สนับสนุนงำนของ
โรงเรียน มีอุปกรณ์เพียงพอต่อ
กำรใช้งำนเพ่ือให้กำรปฏิบัติ
ห น้ ำ ที่ เป็ น ไป ด้ ว ย ค ว ำ ม
เรี ย บ ร้ อ ย แ ล ะบ ร รลุ ต ำม
วัตถุประสงค์ 
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ด้านการจัดการศึกษา 
 

โครงกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
 

-วำงแผนกำรจัดโครงกำร
พัฒนำหลักสูตร 
-เขี ย น โค ร งก ำรแ ล ะข อ
อนุมัติโครงกำร 
-แ ต่ งตั้ ง ค ณ ะก รรม ก ำร
ด ำเนินงำน 
-ด ำ เนิ น กิ จ ก ร ร ม ต ำ ม
แผนกำรปฏิบัติงำน (จัดท ำ 
ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
สถำนศึกษำ) 
-สรุปและประเมินผลกำรจัด
กิจกรรมโครงกำร 
 

- ร้อยละ 100 สถำนศึกษำมี
ห ลั กสู ต รสถำน ศึ กษ ำเป็ น
ร่ อ งรอ ย ห ลั ก ฐ ำน ชั ด เจ น
สำมำรถตรวจสอบได้  
- มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนิ น งำนจัดท ำหลักสู ตร
สถำนศึกษำท่ีชัดเจน 
- หลักสูตรสถำนศึกษำผ่ำน
ค ว ำ ม เ ห็ น ช อ บ จ ำ ก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
และสำมำรถน ำไปใช้ได้จริง 
แล ะมี ก ำรป รับ ป รุ ง  แก้ ไข 
หลักสู ตรสถำนศึกษำทุ กปี 
เพ่ื อให้ สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของชุมชนและทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

ด้านการจัดการศึกษา 
 

โครงกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน 

-กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่
ระบบประกัน คุณภำพ
ภำยใน  
-กำรพัฒนำงำนมำตรฐำน
ตำมกำรศึกษำโรงเรียนและ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
-กำรประเมินคุณภำพ
ภำยในโดยต้นสังกัด 
-กำรปรับปรุงแก้ไขระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยใน 

-ร้ อ ย ล ะ  100 โ ร ง เรี ย น มี
ระบบประกันคุณภำพภำยใน 
ต ำมม ำต รฐ ำน ที่  12 ขอ ง
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยกำร
สังเกตตำมสภำพจริง  
-มีกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณ ภำพภำยใน  มี เอกสำร
ห ลั ก ฐ ำ น ชั ด เจ น  มี แ บ บ
ประเมินระบบประกันคุณภำพ
ภำยในตำมกระทรวง พ.ศ.
2553 ชุมชนและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในระบบ
ประกันคุณภำพภำยใน และมี
ก ำ รป รั บ ป รุ งแ ก้ ไข ระบ บ
ประกันคุณภำพภำยในให้ดี
ยิ่งขึ้น 

ด้านการจัดการศึกษา 
 

โครงกำรส่งเสริมกำรท ำ
วิจัยในชั้นเรียน 
 

-ครูผู้สอนจัดท ำวิจัยในชั้น
เรียนได้ 
-ครูผู้สอนสำมำรถน ำ
ผลกำรวิจัยมำใช้เพื่อ
แก้ปัญหำกำรเรียนกำรสอน

- ร้อยละ 100 ครูผู้สอนทุก
คนได้จัดท ำวิจัยในชั้นเรียน 
ภำคเรียนละ 1 เรื่อง หรือปี
กำรศึกษำละ 2 เรื่อง 
- ครูผู้สอนมีควำมสำมำรถใน



๔๓ 
 

 

ให้มีประสิทธิภำพ 
 

กำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
ใช้แก้ปัญหำกำรเรียนกำรสอน
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
ครูผู้ สอนมีกำรแลกเปลี่ ยน
ควำมรู้เรื่องกำรท ำวิจัยในชั้น
เรี ย น  ก ำ ร ให้ ค ำ แ น ะ น ำ 
ค ำปรึกษำและช่วยเหลือใน
กำรท ำวิจัยในชั้นเรียนซึ่งกัน
และกัน 

ด้านการจัดการศึกษา 
 

โครงกำรปัจฉิมนิเทศและ
มอบใบประกำศนียบัตร 

-กิจกรรมมอบใบ
ประกำศนียบัตร 
-กิจกรรมสำนสัมพันธ์วัน
อ ำลำและงำนเลี้ยงอ ำลำ 

-ร้อยละ 100 นักเรียนมีควำม
ภูมิใจและเห็นคุณค่ำในควำม
พ ย ำย ำม ข อ งต น เอ งข อ ง
ควำมส ำเร็จในกำรศึกษำ 
-ร้อยละ 80 ครูและนักเรียน 
รุ่นพ่ี รุ่นน้องมีควำมภูมิใจใน
สถำบันและมีควำมสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 
 

ด้านการจัดการศึกษา 
 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนวิชำชีพและด้ำน
จริยธรรม 

-กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กิจกรรมอบรมภำยใน
สถำนศึกษำ 
-กิจกรรมอบรมภำยนอก
สถำนศึกษำ 
-กิจกรรมตรวจสุขภำพ
ร่ำงกำยของบุคลำกร 
-กิจกรรมศึกษำดูงำน
ภำยนอกสถำนศึกษำ 
-กิจกรรมเสริมสร้ำงก ำลังใจ
บุคลำกร 
-กิจกรรมพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
ของบุคลำกร 

-ร้อยละ 80 ของบุคลำกรเจต
คติท่ีดีต่อกำรพัฒนำตนเอง 
ปฏิบัติหน้ำที่เต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ 
-ร้อยละ 80 ของบุคลำกร
ได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
-ร้อยละ 100 ของบุคลำกรมี
กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
-ร้อยละ 100 ของบุคลำกรมี
ผลงำนในแฟ้มประวัติ ของ
ตนเองเพ่ือน ำไปท ำผลงำน 

ด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 

โครงกำรพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้เพื่อกำรศึกษำ 
 
 

-ศึกษำสภำพปัญหำปัจจุบัน 
-ด ำเนินกำรพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้เพื่อกำรศึกษำ 
-นิเทศติดตำม ประเมินผล
กำรด ำเนินกำร 

-ร้อยละ 80 โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้อย่ำงมีพอเพียงและ
เหมำะสมกับสภำพกำรเรียนรู้
ของนักเรียน 
-ร้อยละ 80 ของแหล่งเรียนรู้



๔๔ 
 

 

 
 

ในโรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กจิกรรมในโครงการ) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

   กำรพัฒนำนักเรียนตำม
ธรรมชำติอย่ำงเต็มศักยภำพ 
-ร้อยละ 80 นักเรียนมีทักษะ 
มีโลกทัศน์และสร้ำง
ประสบกำรณ์ใหม่ๆนอกชั้น
เรียน 
-ร้อยละ 80 นักเรียน คณะครู 
ผู้ปกครองและคนในชุมชน มี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

ด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 

โครงกำรทัศนศึกษำ -กิจกรรมทัศนศึกษำ เรียนรู้
นอกสถำนที่ 

- ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับ
กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์
จริง ประจักษ์ เห็นจริง จำก
กำรสังเกต สัมผัสสภำวะที่เป็น
จริง เป็นรูปธรรมท ำให้ควำมรู้
ติดแน่นคงทน เรียนรู้จำก
สถำนที่จริงนอกห้องเรียน 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่
กว้ำงไกล ทันต่อเหตุกำรณ์
สังคมและเทคโนโลยีปัจจุบัน  
- ร้อยละ 80 ผู้เรียนมี
กำรศึกษำควำมรู้ด้วยตนเอง 
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้
แก้ปัญหำและน ำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 
- ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีควำม
กระตือรือร้น สนใจ รู้จัก
ตัดสินใจ แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ
ด้วยตนเองได้ 
 
 

ด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ฟ้ืนฟูสภำพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

-จัดหำพันธุ์ไม้ตกแต่ง
สภำพแวดล้อมในโรงเรียน 
-จัดหำอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร

- ร้อยละ 80 สภำพแวดล้อม
ในโรงเรียนมีควำมเหมำะสม
กับกำรเรียนกำรสอนและ



๔๕ 
 

 

พัฒนำอำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อม 
-สร้ำงรั้วบริเวณหน้ำ
โรงเรียน 
-กิจกรรมธนำคำรขยะรี
ไซเคิล 
 

ควำมเป็นอยู่ของครูและ
นักเรียน 
- ร้อยละ 80 ของครูและ
นักเรียนมีควำมพึงพอใจใน
สภำพแวดล้อมในโรงเรียน เกิด
จิตส ำนึก ช่วยกันดูแล
สภำพแวดล้อมในโรงเรียนให้
น่ำอยู่ สวยงำม 
- ร้อยละ 80 นักเรียนมี
จิตส ำนึกในกำรจัดกำรขยะ
และรักษำสิ่งแวดล้อม มี
ควำมรู้ในกำรคัดแยกขยะ และ
รู้ถึงผลกระทบจำกปัญหำขยะ 

ด้านอัตลักษณ์ 
ของสถานศึกษา 

 

โครงกำร สร้ำงนักเรียนดี
ด้วยวิถีลูกเสือไทย 
 

-กิจกรรมลูกเสือคุณธรรม 
-กิจกรรมลูกเสือ
ประชำธิปไตย 
-กิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำ
เสพติด 
-กิจกรรมลูกเสืออำสำ
(บ ำเพ็ญประโยชน์) 
-กิจกรรมฝึกอบรมนำยหมู่
ลูกเสือ 
-กิจกรรมลูกเสือจรำจร 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับ
ควำมรู้แล้วน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน ใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์  
- ร้อยละ 85 นักเรียนเป็นคน
ดี มีระเบียบวินัย จริยธรรม
และควำมอดทน มีน้ ำใจ เสย
สละ มีควำมสำมัคคี ช่วยเหลือ
งำนโรงเรียนและชุมชนจำก
กำรฝึกฝนผ่ำนกระบวนกำร
ของกิจกรรมลูกเสือ ทั้ง 5 
หน่วย 
 
 
 
 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
 

โครงกำรบริหำรระบบ
หอพัก 

 

-จัดหำอำหำรให้นักเรียน
หอพัก 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ
ซ่อมบ ำรุงหอพักนักเรียน 
-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ห้องอำหำรและห้องครัว 
-ดูแลนักเรียนหอพักแต่ละ
วัน 
-ปลูกผักปลอดสำรพิษ 

- ร้อยละ 80 นักเรียนได้
เรียนรู้และมีทักษะเป็นผู้มี
ระเบียบวินัย มีควำมประพฤติ
เรียบร้อย ปฏิบัติตตำม
กฎระเบียบ 
- ร้อยละ 90 นักเรียนพักนอน
สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่ำ
งมควำมสุข มีควำมรับผิดชอบ
ต่อตนเอง 



๔๖ 
 

 

-เลี้ยงปลำ 
-ท ำขนมไทยเพ่ือขำยใน
สหกรณ์ 

- ร้อยละ 80 นักเรียนประจ ำ
ได้มีทักษะอำชีพและรำยได้
ระหว่ำงเรียน 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
 

โ ค ร ง ก ำ ร ร ะ บ บ ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 

-กำรรู้จักนักเรียนเป็น
รำยบุคคล 
- กำรคัดกรองนักเรียน 
กำรส่งเสริมนักเรียน(ส ำหรับ
นักเรียนทุกกลุ่ม) 

- ร้อยละ 80 นักเรียนมีกำร
พัฒนำควำมสำมำรถทำงกำร
เรียน 
- ร้ อ ย ล ะ  80 นั ก เรี ย น มี
สุขภำพกำยแข็งแรง สมบูรณ์ 
- ร้ อ ย ล ะ  80 นั ก เรี ย น มี
สุขภำพจิตและมีพฤติกรรมที่ดี 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
 

โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว 
 

-กิจกรรมตรวจปัสสำวะ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงกับยำเสพ
ติด 
-กิจกรรมให้ควำมรู้ป้องกัน
ยำเสพติด โทษทำงกฏหมำย
ทักษะชีวิต 
-กิจกรรมอบรมนักเรียน
แกนน ำต้ำนภัยยำเสพติด 
-กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้
สร้ำงภูมิคุ้มกันภัยจำกสื่อ
ลำมกอนำจำร กำรพนัน
และเกมออนไลน์ 

- ร้อยละ 100 โรงเรียนปลิด
จำกยำเสพติด 
- ร้อยละ 100 โรงเรียนปลอด
จำกสื่อลำมกอนำจำร 
- ร้อยละ 100 โรงเรียนปลอด
จำกกำรเล่นกำรพนัน 
- ร้อยละ 100 โรงเรียนปลอด
จำกเหตุกำรณ์ทะเลำะวิวำท 

  -กิจกรรมจัดท ำหนังสือ 
วีดิโอ เทป โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เป็น
ประโยชน์ให้ควำมบันเทิงที่
ประเทืองปัญญำบริกำรแก่
นักเรียน 
- กิจกรรมห้องเรียนสีขำว 
-กิจกรรมประเมินห้องเรียน
สีขำว 
-กิจกรรมคลีนิกเสมำรักษ์ 

 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
 

โครงกำรซ่ อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์โรงเรียน 
 

-ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง 
บ ำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์
ของโรงเรียน 

-ร้อยละ 80  สิ่งก่อสร้ำง วัสดุ 
ครุภัณฑ์ของโรงเรียน มีสภำพ
คงทนพร้อมให้บริกำร เอ้ือต่อ
กำรเรียนกำรสอน 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
 

โครงกำรสหกรณ์ร้ำนค้ำ
โรงเรียน 

- กิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำใน
โรงเรียน(ประถม) 

- ร้อยละ 80 นักเรียนมี
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับ



๔๗ 
 

 

 - กิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำใน
โรงเรียน(ประถม) 

กิจกรรมสหกรณ์ 
- ร้อยละ 80 นักเรียนมีควำม
ซื้อสัตย์สุจริต 
- ร้อยละ 80 นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อกำรประกอบอำชีพ 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
 

- โ ค ร ง ก ำ ร อ ำ ห ำ ร
กลำงวัน 

 

- ปลูกพืชผักสวนครัว 
- เลี้ยงปลำ, เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่, 
เพรำะเห็ดนำงฟ้ำ  
จัดซื้อวัสดุฝึกงำนครัว งำน
บ้ำน 

- ร้อยละ 100 นักเรียนได้
รับประทำนอำหำรหลำงวันที่มี
คุณค่ำทำงโภชนำกำร 
- ร้อยละ 100 ได้ช่วยเหลือ
นักเรียนยำกจนขำดแคลนได้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
- ร้อยละ 80 ส่งเสริมควำมรู้
พ้ืนฐำนจำกประสบกำรณ์ 
เรื่อง โภชนำกำรและสำมำรถ
น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

   -ร้อยละ 80 นักเรียนมีทักษะ
อำชีพน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
 

โครงกำรจัดระดมทุนใน
ก ำ ร ก่ อ ส ร้ ำ งห้ อ งสุ ข ำ
นักเรียน 

- จัดดระดมทุนในกำร
ก่อสร้ำงห้องสุขำนักเรียน 
- จัดหำอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ก่อสร้ำงห้องสุขำนักเรียน 
- ด ำเนินกิจกรรมในกำร
ก่อสร้ำงห้องสุขำนักเรียน 

- ร้อยละ 100 นักเรียนมีห้อง
สุขำใช้อย่ำงเพียงพอ 
- ร้อยละ 100 ชุมชนให้ควำม
ร่วมมือระดมทรัพยำกรและ
ระดมทุนในกำรก่อสร้ำงห้อง
สุขำนักเรียน 
- ร้อยละ 80 โรงเรียนและ
ชุมชนมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 

ส่วนที่ ๕ 
ประมาณการรายรับของสถานศึกษา 

  

รำยรับ 
                                  

ปี  ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ รวม 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่ำจัดกำรเรียนกำร

สอน 

๗๘๙,๘๐๐ ๗๙๘,๐๐๐ ๗๙๘,๐๐๐ ๗๙๘,๐๐๐ ๓,๑๘๓,๘๐๐ 

๒. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ๑๑๓,๔๓๐ ๑๑๔,๓๐๐ ๑๑๔,๓๐๐ ๑๑๔,๓๐๐ ๔๕๖,๓๓๐ 

๓. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ๑๐๘,๑๑๐ ๑๐๘,๖๐๐ ๑๐๘,๖๐๐ ๑๐๘,๖๐๐ ๔๓๓,๙๑๐ 

๔. ค่ำหนังสือเรียน ๒๐๙,๗๖๙ ๒๐๗,๑๐๘ ๒๐๗,๑๐๘ ๒๐๗,๑๐๘ ๘๓๑,๐๙๓ 

๕. ค่ำกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 

๑๙๘,๘๔๐ ๒๐๐,๙๐๐ ๒๐๐,๙๐๐ ๒๐๐,๙๐๐ ๘๐๑,๕๔๐ 

เงินนอกงบประมาณ 
๑. เงินรำยได้สถำนศึกษำ - - - - - 

๒. เงินบ ำรุงกำรศึกษำ - - - - - 

๓. เงินจำกกำรระดม
ทรัพยำกร 

- - - - - 

๔. เงินอ่ืนๆ ๑๓๐,๐๐๐ 
(มูลนิธิเพ่ือ
กำรพัฒนำ

เด็ก) 

- - - ๑๓๐,๐๐๐ 

รวม ๑,๕๔๙,๙๔๙ ๑,๔๒๘,๙๐๘ ๑,๔๒๘,๙๐๘ ๑,๔๒๘,๙๐๘ ๕,๘๓๖๖๗๓ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 

การประมาณการงบประมาณระยะกลางและการประมาณการงบประมาณรายปี 
ประมาณการงบประมาณของสถานศึกษาปีงบประมาณ  2561– 2564 

 

ที ่
รำยกำรงบประมำณ/

นักเรียน 
จ ำนวนนักเรียน งบประมำณ หมำย

เหตุ 2562 2563 2564 2562 2563 2564 
1 เงินอุดหนุนรำยหัว 

1.1 อนุบำล  2 
1.2 อนุบำล  3 
1.3 ประถมศึกษำปีที่  1 
1.4 ประถมศึกษำปีที่  2 
1.5 ประถมศึกษำปีที่  3 
1.6 ประถมศึกษำปีที่  4 
1.7 ประถมศึกษำปีที่  5 
1.8 ประถมศึกษำปีที่  6 
1.9 มัธยมศึกษำปีที่  1 
1.10  มัธยมศึกษำปีที่  2 
1.11  มัธยมศึกษำปีที่  3 

 
รวม 

 
16 
12 
12 
13 
17 
11 
12 
18 
47 
62 
65 

 
285 

 
20 
16 
12 
12 
13 
17 
11 
12 
60 
47 
62 

 
282 

 
20 
20 
16 
12 
12 
13 
17 
11 
60 
60 
47 

 
288 

 
27,200 
20,400 
22,800 
24,700 
32,300 
20,900 
22,800 
34,200 

164,500 
217,000 
227,000 

 
814,300 

 
34,000 
27,200 
20,400 
22,800 
24,700 
32,300 
20,900 
22,800 
34,200 

164,500 
217,000 

 
610,000 

 
34,000 
34,000 
27,200 
20,400 
22,800 
24,700 
32,300 
20,900 
22,800 
34,200 

164,500 
 

806,400 

 

2 เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ 
2.1  โครงกำรกองทุน
อำหำรกลำงวัน 
2.2  อำหำรพักนอน 
2.3  ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียน
ยำกจน 
2.4 โครงกำรเรียนฟรี 15 
ป ี

 
111 

 
114 
244 

 
285 

 
113 

 
120 
225 

 
282 

 
121 

 
120 
237 

 
288 

 
444,000 

 
912,000 
574,000 

 
476,743 

 
452,000 

 
960,000 
529,000 

 
464,831 

 
484,000 

 
960,000 
557,000 

 
470,189 

 

 รวม 285 282 288 2,406,743 2,405,831 2,471,189  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 

รายละเอียดแผนงาน - โครงการและประมาณการงบประมาณปีงบประมาณ  2562 - 2564 
 

ที ่ ประเภทงบประมำณ 
งบประมำณ หมำย

เหตุ 2562 2563 2564 
1 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบบริหำรทั่วไป  (40 %) 
1.1 ค่ำใช้สอย 
1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค 
1.3 อำคำรสถำนที่ 
1.4 อ่ืนๆ(บริหำรเอกสำรวิชำกำร) 
3.1  งบประมำณส ำหรับพัฒนำคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ (60%) 

1. โครงกำรส่งเสริมกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน 
2. โครงกำรแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อ 
3. โครงกำรตำมรอยพ่ออย่ำงพอเพียง 
4. โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
5. โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนที่มี

ควำมต้องกำรพิเศษเรียนร่วม 
6. โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

โรงเรียนชุมชนแม่ลำศึกษำ 
7. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้เพ่ือ

กำรศึกษำ 
8. โครงกำรดุริยำงค์โรงเรียน 
9. โครงกำรค่ำยพักแรมลูกเสือ – เนตรนำรี 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
10. โครงพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผล

กำรเรียน 
11. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
12. โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง

วิชำกำร 
13. โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน 
14. โครงกำรสร้ำงนักเรียนดี ด้วยวิถีลูกเสือ

ไทย 
15. โครงกำรเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ 

พระมหำกษัตริย์ 
16. โครงกำรปัจฉิมนิเทศและมอบใบ

ประกำศนียบัตร 
17. โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงกีฬำ

ผู้เรียน 

325,720 
105,000 
105,000 
105,000 
10,720 

 
488,580 

- 
10,000 
5,000 

10,000 
- 
 

5,000 
 

1,000 
 

30,000 
50,000 
(งบพัฒนำ
ผู้เรียน) 

13,000 
 

5,000 
81,000 

 
2,000 

20,000 
(งบพัฒนำ
ผู้เรียน) 

60,000 
 

25,000 
 

244,000 
80,000 
80,000 
80,000 
4,000 

 
366,000 

- 
10,000 
5,000 
8,000 

- 
 

4,000 
 

1,000 
 

20,000 
50,000 

(งบพัฒนำ
ผู้เรียน) 

10,000 
 

500 
50,000 

 
1,000 

20,000 
(งบพัฒนำ
ผู้เรียน) 

55,000 
 

20,000 
 

322,560 
105,000 
105,000 
105,000 

7,560 
 

483,840 
- 

10,000 
5,000 

10,000 
- 
 

4,000 
 

1,000 
 

34,840 
50,000 

(งบพัฒน
ผู้เรียน) 

10,000 
 

500 
100,000 

 
2,000 

20,000 
(งบพัฒนำ
ผู้เรียน) 

60,000 
 

25,000 
 

 



๕๑ 
 

 

18. โครงกำรทัศนศึกษำ 
19. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
20. โครงกำรกำรบริหำรระบบหอพัก 
21. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียน 
22. โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว 
23. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิชำชีพและ

ด้ำนจริยธรรม 
24. โครงกำรซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์โรงเรียน 
25. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ ฟื้นฟู

สภำพแวดล้อมของโรงเรียน 
26. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพในโรงเรียน 
27. โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ

ในโรงเรียน 
28. โครงกำรสหกรณ์ร้ำนค้ำในโรงเรียน 
29. โครงกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 
30. โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
31. โครงกำรส่งเสริมสวัสดิภำพครูบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 
32. โครงกำรจัดระดมทุนในกำรก่อสร้ำงห้อง

สุขำนักเรียน 
 

50,000 
 

30,000 
10,000 

- 
20,000 

 
20,000 
20,000 

 
30,000 

 
20,000 

 
10,000 
1,000 

 
- 

20,000 
(จำกอบต.) 
30,000 

 
(จำกกำรระดม

ทุน) 

30,000 
 

30,000 
10,000 

- 
10,000 

 
3,000 

15,000 
 

20,000 
 

5,000 
 

8,000 
500 

 
- 

20,000 
(จำกอบต.) 
30,000 

 
(จำกกำรระดม

ทุน) 

40,000 
 

30,000 
10,000 

- 
13,000 

 
3,000 

20,000 
 

30,000 
 

10,000 
 

10,000 
500 

 
- 

25,000 
(จำกอบต.) 
30,000 

 
(จำกกำรระดม

ทุน) 

 รวม 814,300 610,000 806,400  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 

ส่วนที่ ๖ 
โครงการ/กิจกรรม ระยะ ๓ ป ี

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
  

กลยุทธ์
ระดับองค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 
2562 25๖3 25๖4 

๑.คุณภำพ
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 

โครงกำร
ส่งเสริมกำรท ำ
วิจัยชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำ 

กำรวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘0 ครูผู้สอน 
สำมำรถท ำงำนวิจัยได้และ
สำมำรถน ำผลกำรวิจัยมำ
ใช้เพื่อแก้ปัญหำกำรเรียน
กำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 

- - - 

โครงกำรแนะ
แนวเพ่ือ
กำรศึกษำต่อ 

กำรแนะแนวนักเรียนใน
เขตและนอกเขตบริกำร
ให้เข้ำศึกษำต่อ   
 

ร้อยละ ๘๕ นักเรียนใน
เขตและนอกเขตบริกำร  
เข้ำเรียนในโรงเรียนชุมชน
แม่ลำศึกษำ  

10,000 10,000 10,000 

โครงกำรตำม
รอยพ่ออย่ำง
พอเพียง 

กำรส่งเสริมผู้เรียนให้มี
วินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีควำมส ำนึก
ในควำมเป็นชำติไทย  
ตำมวิถีหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ ๘๕ นักเรียน ได้
เรียนรู้และมีทักษะในกำร
ท ำกำรเกษตรแบบ
หมุนเวียนไว้รับประทำน
และน ำทักษะไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
 

5,000 5,000 5,000 

โครงกำร
ส่งเสริมนิสัยรัก
กำรอ่ำน 

กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
นิสัยรักกำรอ่ำน 

ร้อยละ ๘๕ นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกำรใช้ห้องสมุดเป็น
ศูนย์กลำงในกำรเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมให้มีนิสัยรัก
กำรอ่ำน 

10,000 10,000 10,000 

โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพ
นักเรียนที่มี
ควำมต้องกำ
พิเศษเรียนร่วม 
 
 
 
 

กำรพัฒนำศักยภำพ
นักเรียนที่มีควำม
ต้องกำรพิเศษเรียนร่วม 

ร้อยละ 85 นักเรียนที่
บกพร่องทำงกำรเรียน
ได้รับกำรสอนเสริม 

- - - 



๕๓ 
 

 

กลยุทธ์
ระดับองค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 
2562 25๖3 25๖4 

๑.คุณภำพ
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 

โครงกำรอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียน 

กำรกำรส่งเสริมผู้เรียนให้
มีวินัย  มีคุณธรรม  
จริยธรรม มีควำมส ำนึก
ในควำมเป็นชำติไทย 
ตำมวิถีหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ร้อยละ ๘๕ ครูและ
นักเรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติตน
ตำมหลักกำรทำงศำสนำได้
ถูกต้อง 

5,000 5,000 5,000 

โครงกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือ
กำรศึกษำ 

กำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมและกำร
บริกำรที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนำเต็ม
ศักยภำพ 

ร้อยละ 90 โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ อย่ำง
พอเพียงและเหมำะสมกับ
สภำพกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

1,000 1,000 1,000 

โครงกำร
ดุริยำงค์
โรงเรียน 

กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ
ด้ำนดนตรี และสำมำรถ
บรรเลงเพลงบังคับได้ 

ร้อยละ85 นักเรียนมี
ควำมรู้ ทักษะด้ำนดนตรี 
และสำมำรถบรรเลงเพลง
บังคับได้ 

50,000 50,000 50,000 

โครงกำรเข้ำ
ค่ำยพักแรม
ลูกเสือ – เนตร
นำรี 

กำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนได้อย่ำงครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

ร้อยละ 90นักเรียนได้
ท ำงำนร่วมกัน มีควำม
รับผิดชอบ ระเบียบวินัย 
ควำมอดทน และคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

50,000 50,000 50,000 

โครงกำรพัฒนำ
ระบบกำรวัด
และประเมินผล
ทำงกำรเรียน 

กำรพัฒนำระบบกำรวัด
และประเมินผลทำงกำร
เรียน 

ร้อยละ 85 มีเครื่องมือวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนที่สำมำรถวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนได้ตรงตำม
วัตถุประสงค์และ
หลำกหลำย 
 
 
 
 
 

๑๓,๐๐๐   ๑๓,๐๐๐   ๑๓,๐๐๐   



๕๔ 
 

 

กลยุทธ์
ระดับองค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 
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2562 25๖3 25๖

4 
๑.คุณภำพ
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 

โครงกำร
ส่งเสริมควำม
เป็นเลิศทำง
วิชำกำร 

กำรส่งเสริมควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำร 

ร้อยละ 80 ของจ ำนวน
นักเรียนที่ได้รับรำงวัล
กำรประกวดแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรมของ
นักเรียนปกติและเด็ก
พิเศษเรียนร่วม 

๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,
๐๐๐   

โครงกำรสร้ำง
นักเรียนดี  ด้วย
วิถีลูกเสือไทย 

กำรส่งเสริมผู้เรียนให้มี
วินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีควำม
ส ำนึกในควำมเป็นชำติ
ไทย ตำมวิถีหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 90 นักเรียนมี
ควำมรู้ ทักษะ แล้วน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำ 
วัน และได้ท ำงำนร่วมกัน 
มีควำมรับผิดชอบ มี
ระเบียบวินัย และควำม
อดทน มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐
๐๐   

โครงกำรเทิดทูน
สถำบันชำติ  
ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 

กำรเทิดทูนสถำบันชำติ  
ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 

ร้อยละ 90 นักเรียน
นักเรียนรักและหวงแหน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นร่วมสืบทอด
วัฒนธรรมอันดีงำมให้ชน
รุ่นหลังรวมทั้งมีส่วนร่วม
ในกำรดูแลปกครองและ
ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ 

๖๐,๐๐๐   ๖๐,๐๐๐   ๖๐,๐
๐๐   

โครงกำรปัจฉิม
นิเทศและมอบ
ใบ
ประกำศนียบัตร 

กำรปัจฉิมนิเทศและ
มอบใบ
ประกำศนียบัตร 

ร้อยละ 90 นักเรียนที่
ส ำเร็จกำรศึกษำเกิด
ควำมภำคภูมิใจใน
ควำมส ำเร็จของตน 

๒๕,๐๐๐   ๒๕,๐๐๐   ๒๕,๐
๐๐   

โครงกำร
ส่งเสริมควำม
เป็นเลิศทำงด้ำน
กีฬำของ
นักเรียน 

กำรส่งเสริมควำมเป็น
เลิศทำงด้ำนกีฬำของ
นักเรียน 

ร้อยละ ๘๕ นักเรียนมี
ทักษะในกำรเล่นกีฬำ
และมีกำรออกก ำลังกำย
ที่ดีข้ึนและนักกีฬำเกิด
กำรพัฒนำประสบกำรณ์
ได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐
๐๐ 



๕๕ 
 

 

กลยุทธ์
ระดับองค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 
2562 25๖3 25๖

4 
๑.คุณภำพ
ของผู้เรียน 

โครงกำรทัศน
ศึกษำเพ่ือกำร
เรียนรู้ 

กำรส่งเสริมให้นักเรียน
ได้มีโลกทัศน์ที่
กว้ำงไกล 

ร้อยละ 80 นักเรียน
ได้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ตรงจำกก
กำรไปทัศนศึกษำ 

๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐
๐๐   

โครงกำรระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

กำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ร้อยละ 85 นักเรียน
ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
อย่ำงทั่วถึงและตรงตำม
สภำพปัญหำ 

10,000 10,000 10,0
00 

โครงกำรกำร
บริหำรระบบ
หอพัก 

กำรเสริมสร้ำงให้
นักเรียนประจ ำได้มี
ควำมรับผิดชอบ มี
ระเบียบวินัยต่อตนเอง 
มีควำมเสียสละ เอื้อ
อำทร รู้จักกำรให้อภัย
และสำมำรถอยู่ร่วมกัน
อย่ำงมีควำมสุข 

ร้อยละ 90 นักเรียน
ประจ ำทุกคนได้
รับประทำนอำหำรครบ
ทั้ง ๕ หมู่ทุกมื้อ และเป็น
ผู้ที่มีระเบียบวินัย มีควำม
รับผิดชอบต่อหน้ำที่และ
กำรและใช้ ชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ควำมสุข          

(งบอุดหนุน
นักเรียนพัก

นอน) 

(งบอุดหนุ
นนักเรียน
พักนอน) 

(งบอุด
หนุน
นักเรีย
นพัก
นอน) 

โครงกำร
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน 

ร้อยละ 85 นักเรียนมี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ 

๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐
๐๐   

โครงกำร
สถำนศึกษำสี
ขำว ปลอดยำ
เสพติดและ
อบำยมุข 

กำรพัฒนำเยำวชนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ห่ำงไกลจำก
ยำเสพติด สื่อลำมก
อนำจำร เกมส์ออนไลน์ 
และกำรทะเลำะวิวำท 

ร้อยละ ๘๐ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู นักเรียน 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
สถำนศึกษำสีขำว ปลอด
ยำเสพติดและอบำยมุขมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นแบบอย่ำงที่ดีงำม
ของสังคม 

12,000 12,000 12,0
00 



๕๖ 
 

 

๑.คุณภำพ
ของผู้เรียน 
 
 

โครงกำร
ส่งเสริมสุขภำพ
ในโรงเรียน               

กำรส่งเสริมสุขภำพใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๕ นักเรียนมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
แข็งแรง   

๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐
๐๐   

โครงกำร
สหกรณ์ร้ำนค้ำ
ในโรงเรียน 

กำรส่งเสริมควำมรู้
พ้ืนฐำนเกี่ยวกับ
กิจกรรมสหกรณ์
ร้ำนค้ำ 

ร้อยละ 85 นักเรียนมี
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับ
กิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำ 

- - - 

โครงกำรอำหำร
กลำงวัน 

นักเรียนได้รับประทำน
อำหำรกลำงวันที่มี
คุณค่ำทำงโภชนำกำร 

นักเรียนทุกคนได้
รับประทำนอำหำรกลำง
วันที่มีคุณค่ำทำง
โภชนำกำรและ
พอเหมำะกับควำม
ต้องกำรของร่ำงกำย 
 

๔๔๔,๐๐๐   ๔๔๔,๐๐๐   ๔๔๔,
๐๐๐   

โครงกำร
ส่งเสริมสวัสดิ
ภำพครู 
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
และนักเรียน 
 
 

กำรส่งเสริมสวัสดิภำพ
ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและนักเรียน 

ครู บุคลำกรและนักเรียน
ได้รับกำรบริกำรด้ำน
ประกันอุบัติเหตุอย่ำง
ครบถ้วน 

๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐
๐๐   

2. กระบวน 
กำรบริหำร
และกำร
จัดกำร 

โครงกำร
ส่งเสริมกำรท ำ
วิจัยชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำ 

กำรวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘0 ครูผู้สอน 
สำมำรถท ำงำนวิจัยได้
และสำมำรถน ำ
ผลกำรวิจัยมำใช้เพื่อ
แก้ปัญหำกำรเรียนกำร
สอนให้มีประสิทธิภำพ 

- - - 

2. กระบวน 
กำรบริหำร
และกำร
จัดกำร 

โครงกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือ
กำรศึกษำ 

กำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมและ
กำรบริกำรที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนำเต็ม
ศักยภำพ 

ร้อยละ 90 โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ อย่ำง
พอเพียงและเหมำะสม
กับสภำพกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

1,000 1,000 1,00
0 



๕๗ 
 

 

โครงกำรเข้ำ
ค่ำยพักแรม
ลูกเสือ – เนตร
นำรี 

กำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนได้อย่ำง
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

ร้อยละ 90นักเรียนได้
ท ำงำนร่วมกัน มีควำม
รับผิดชอบ ระเบียบวินัย 
ควำมอดทน และ
คุณธรรม จริยธรรม 
 

50,000 50,000 50,0
00 

โครงกำรพัฒนำ
ระบบกำรวัด
และประเมินผล
ทำงกำรเรียน 

กำรพัฒนำระบบกำร
วัดและประเมินผล
ทำงกำรเรียน 

ร้อยละ 85 มีเครื่องมือ
วัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ที่สำมำรถวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนได้ตรงตำม
วัตถุประสงค์และ
หลำกหลำย 
 

๑๓,๐๐๐   ๑๓,๐๐๐   ๑๓,๐
๐๐   

โครงกำรพัฒนำ
หลักสูตร
สถำนศึกษำ 

กำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๘ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
๑ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ได้โครงสร้ำงหลักสูตร 
ค ำอธิบำย 
รำยวิชำที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 
หลักสูตรประชำคม
อำเซียนและปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

5,000 5,000 5,00
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 

 
กลยุทธ์

ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

2562 25๖3 25๖4 
2. กระบวน 
กำรบริหำร
และกำร
จัดกำร 
 
 
 
 

โครงกำรพัฒนำ
ระบบประกัน
คุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ   

กำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ   

โรงเรียน มีระบบประกัน
คุณภำพภำยในที่มี
คุณภำพ มีควำมพร้อม
ต่อกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน  
 โดยต้นสังกัด   

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

โครงกำรระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

กำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ร้อยละ 85 นักเรียน
ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ
อย่ำงทั่วถึงและตรงตำม
สภำพปัญหำ 

10,000 10,000 10,00
0 

โครงกำร
สถำนศึกษำสี
ขำว ปลอดยำ
เสพติดและ
อบำยมุข 

กำรพัฒนำเยำวชนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ห่ำงไกลจำกยำเสพติด 
สื่อลำมกอนำจำร เกมส์
ออนไลน์ และกำร
ทะเลำะวิวำท 

ร้อยละ ๘๐ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู นักเรียน 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
สถำนศึกษำสีขำว ปลอด
ยำเสพติดและอบำยมุขมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นแบบอย่ำงที่ดีงำม
ของสังคม 
 
 

12,000 12,000 12,00
0 

โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรใน
โรงเรียน 

กำรพัฒนำบุคลำกรใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๕ ครูและ
บุคลำกรโรงเรียนชุมชน
แม่ลำศึกษำ มีโอกำสเข้ำ
รับกำรพัฒนำตนเอง 
 
 

20,000 20,000 20,00
0 

โครงกำร
ซ่อมแซมวัสดุ  
ครุภัณฑ์
โรงเรียน 

กำรซ่อมแซมวัสดุ  
ครุภัณฑ์โรงเรียน 

มีอำคำรสถำนที่  วัสดุ   
ครุภัณฑ์  ที่แข็งแรง 
มั่นคงและปลอดภัย เอื้อ
ต่อกำรเรียนกำรสอน 
 
 
 
 

30,000 30,000 30,00
0 



๕๙ 
 

 

 

กลยุทธ์
ระดับองค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 
2562 25๖3 25๖4 

2. กระบวน 
กำรบริหำร
และกำร
จัดกำร 

โครงกำร
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์  ฟื้นฟู
สภำพแวดล้อม 
ของโรงเรียน 
 
 

กำรปรับปรุงภูมิทัศน์  
ฟ้ืนฟูสภำพแวดล้อม 
ของโรงเรียน 

โรงเรียนจะได้รับกำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อม
ให้สมบูรณ์ 

20,000 20,000 20,000 

โครงกำรพัฒนำ
ระบบข้อมูล
สำรสนเทศใน
โรงเรียน 

กำรพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศในโรงเรียน 

โรงเรียนมีระบบข้อมูล
สำรสนเทศที่สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน 

1,000 1,000 1,000 

โครงกำรจัดซื้อ
วัสดุส ำนักงำน 

กำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน แต่ละฝ่ำยงำนมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้อย่ำงเพียงพอ 

20,000 20,000 20,000 

โครงกำร
ส่งเสริมสวัสดิ
ภำพครู 
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
และนักเรียน 
 
 

กำรส่งเสริมสวัสดิภำพครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และนักเรียน 

ครู บุคลำกรและนักเรียน
ได้รับกำรบริกำรด้ำน
ประกันอุบัติเหตุอย่ำง
ครบถ้วน 

๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐   

โครงกำรจัด
ระดมทุนในกำร
ก่อสร้ำงห้อง
สุขำนักเรียน 
 

กำรจัดระดมทุนในกำร
ก่อสร้ำงห้องสุขำนักเรียน 

มีกำรระดมทรัพยำกร
เพ่ือกำรสร้ำงห้องสุขำ
ร้อยละ ๘๐ 

๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐
๐   



๖๐ 
 

 

กลยุทธ์
ระดับองค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 
2562 25๖3 25๖4 

3.กระบวน 
กำรจัดกำร
เรียนกำร
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

โครงกำร
ส่งเสริมกำรท ำ
วิจัยชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำ 

กำรวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘0 ครูผู้สอน 
สำมำรถท ำงำนวิจัยได้
และสำมำรถน ำ
ผลกำรวิจัยมำใช้เพื่อ
แก้ปัญหำกำรเรียนกำร
สอนให้มีประสิทธิภำพ 
 
 

- - - 

โครงกำรตำม
รอยพ่ออย่ำง
พอเพียง 

กำรส่งเสริมผู้เรียนให้มี
วินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีควำมส ำนึก
ในควำมเป็นชำติไทย  
ตำมวิถีหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ ๘๕ นักเรียน ได้
เรียนรู้และมีทักษะใน
กำรท ำกำรเกษตรแบบ
หมุนเวียนไว้รับประทำน
และน ำทักษะไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
 

5,000 5,000 5,000 

โครงกำร
ส่งเสริมนิสัยรัก
กำรอ่ำน 

กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
นิสัยรักกำรอ่ำน 

ร้อยละ ๘๕ นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกำรใช้
ห้องสมุดเป็นศูนย์กลำง
ในกำรเรียนรู้ เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีนิสัยรักกำร
อ่ำน 
 

10,00
0 

10,000 10,00
0 

โครงกำร
ดุริยำงค์
โรงเรียน 

กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ
ด้ำนดนตรี และสำมำรถ
บรรเลงเพลงบังคับได้ 

ร้อยละ85 นักเรียนมี
ควำมรู้ ทักษะด้ำนดนตรี 
และสำมำรถบรรเลง
เพลงบังคับได้ 

50,00
0 

50,000 50,00
0 

โครงกำรเข้ำ
ค่ำยพักแรม
ลูกเสือ – เนตร
นำรี 

กำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนได้อย่ำงครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

ร้อยละ 90นักเรียนได้
ท ำงำนร่วมกัน มีควำม
รับผิดชอบ ระเบียบวินัย 
ควำมอดทน และ
คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

50,00
0 

50,000 50,00
0 



๖๑ 
 

 

กลยุทธ์
ระดับองค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 
2562 2563 25๖4 

3.กระบวน 
กำรจัดกำร
เรียนกำร
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

โครงกำร
ส่งเสริมควำม
เป็นเลิศทำง
วิชำกำร 

กำรส่งเสริมควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำร 

ร้อยละ 80 ของจ ำนวน
นักเรียนที่ได้รับรำงวัล
กำรประกวดแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรมของ
นักเรียนปกติและเด็ก
พิเศษเรียนร่วม 
 

๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,
๐๐๐   

๑๐๐,๐๐
๐   

โครงกำรสร้ำง
นักเรียนดี  ด้วย
วิถีลูกเสือไทย 

กำรส่งเสริมผู้เรียนให้มี
วินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีควำมส ำนึก
ในควำมเป็นชำติไทย 
ตำมวิถีหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 90 นักเรียนมี
ควำมรู้ ทักษะ แล้วน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ ำ วัน และได้
ท ำงำนร่วมกัน มีควำม
รับผิดชอบ มีระเบียบ
วินัย และควำมอดทน มี
คุณธรรม จริยธรรม 
 

๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐
๐๐   

๒๐,๐๐๐   

โครงกำร
สถำนศึกษำสี
ขำว ปลอดยำ
เสพติดและ
อบำยมุข 

กำรพัฒนำเยำวชนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ห่ำงไกลจำกยำเสพติด 
สื่อลำมกอนำจำร เกมส์
ออนไลน์ และกำร
ทะเลำะวิวำท 

ร้อยละ ๘๐ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู นักเรียน 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
สถำนศึกษำสีขำว ปลอด
ยำเสพติดและอบำยมุขมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นแบบอย่ำงที่ดีงำม
ของสังคม 
 

12,000 12,0
00 

12,000 

      

 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
๑. นำยธวชั  โลกำ  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำน 
๒. นำงธีรดำ  เตชะตำ  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำน 
๓. นำงมำลี  ค ำภีระ  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๔. นำงมำลัยวรรณ พวงวิเชียร ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๕. นำงไพจิตรำ  นันติอูป  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำฯ 
 

คณะท างาน 
 

๑. นำยธวัช โลกำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำน 
2. นำงสุทิน  แก้วเสมอ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำน 
3 นำงธีรดำ  เตชะตำ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
4 นำงไพจิตรำ  นันติอูป ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
5 นำงมำลี  ค ำภีระ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
6. นำงพิมพร  พจนำปิยะกุล ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
7. นำงเพ็ญศรี   ปิ่นธิดำ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
8. นำงมำลัยวรรณ พวงวิเชียร ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
9. นำงสำวณิชำภัทร  อรรถวิทย์ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
10. นำยพัฒนพงค์  บุญปรำบ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
11. ว่ำที่ร้อยตรีเอษณะ  พวงทอง ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
12. นำยทศพร  พจนำปิยะกุล ต ำแหน่ง ครู  กรรมกำร 
13. นำงสำวณัฐกำนต์ แหลมมำก ต ำแหน่ง ครู  กรรมกำร 
14. นำงสำวอัญชลีพร กุลบุตร ต ำแหน่ง ครู  กรรมกำร 
15. นำงไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย์ ต ำแหน่ง ครู  กรรมกำร 
16. นำยปัญญำ  ข ำเลิศ ต ำแหน่ง ครู  กรรมกำร 
17. นำยพิพัฒน์   ทองปินตำ ต ำแหน่ง ครู  กรรมกำร 
18. นำงสำววิภำ  เจริญเล็ก ต ำแหน่ง ครู  กรรมกำร 
19. นำยทวีเดช ฌำนชีวิน ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
20. นำยธนทัต  เพียรวิทย์ ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 
21. นำยสัญญนันท์ วรรณค ำ ต ำแหน่ง ธุรกำรโรงเรียน กรรมกำร/เลขำนุกำร 

. 
 
 
 
  

 



๖๔ 
 

 

 


