
          

  แผนการใช้งบประมาณ 

      ประจ าปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
                                                       โรงเรยีนชมุชนแม่ลาศกึษา 

                             อ าเภอแมล่านอ้ย    จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาแมฮ่่องสอนเขต 2 

 



สภาพปจัจบุนัของโรงเรียน 
1.   ประวตัโิรงเรียนชมุชนแมล่าศกึษา 
 1. ขอ้มลูพื้นฐานโรงเรยีน 

1.1 ข้อมลูทัว่ไป 
1.1.1. โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา  ตั้งอยู่เลขที่  123  หมู่ที่  1             

ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  รหัสไปรษณีย์ 58120      ที่ตั้งโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  หมู่ที่  7   ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  แม่ฮ่องสอน  เขต 2    โทรศัพท์   053 – 685054   โทรสาร  053 – 685149  
Website http://www.chss.ac.th    
           1.1.2  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     
  1.1.3 เขตพ้ืนที่บริการต าบลแม่ลาหลวง  9  หมู่บ้าน  คือ หมู่บ้านห้วยกู่ปฺะ  หมู่บ้านห้วยกองเปฺาะ 
และต าบลสันติคีรี 

1.2  ข้อมลูด้านการบรหิาร 
1. ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายธวัช  โลกา  ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการโรงเรียน      วิทยฐานะ 

เชี่ยวชาญ โทรศัพท์   053 – 685149 โทรสาร  053 – 685149  โทรศัพท์มือถือ  085-6232548     
E-mail  rangjai48@hotmail.com   วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. บริหารการศึกษา และ ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปี 3 เดือน 
 
2. ประวตัโิดยย่อของโรงเรยีน  
 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  1 ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โทรศัพท์ 053 – 685489   โทรสาร 053 – 685149  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต  2  
 มีการจัดการศึกษา  3  ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีเขตบริการ คือ หมู่ที่  1  บ้านแม่ลาหลวง   หมู่ที่  5   บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 7  บ้านสันติพัฒนา และ
หมู่บ้านใกล้เคียง   ที่สมัครมาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีพ้ืนที่ทั้งหมด 18 ไร่  3 
งาน  32 ตารางวา 
 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา เปิดท าการสอนครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ.2470 เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล       
ต าบลแม่ลาหลวง  ต่อมาทางราชการได้ปรับปรุงแก้ไขชื่อโรงเรียนให้เหมาะสม โดยเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนแม่
ลาศึกษา เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2510 โดยมีนายวีระ  แก้วเสมอ  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ในขณะที่ทางโรงเรียน
ได้รับบริจาคที่ดินส าหรับสร้างโรงเรียนจ านวน  2  แปลงดังนี้  
  แปลงที่ 1 ขุนลาราษฏร์ภิรมย์  พร้อมราษฎร 18 คน ยกที่ดินประมาณ 3 ไร่ 94 ตารางวา
ให้แก่โรงเรียน 

mailto:rangjai48@hotmail.com


  แปลงที่ 2 บริษัทบอมเบย์เบอร์ม่า ยกให้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2472 เนื้อท่ี 3 ไร่ 1 งาน 58  
ตารางวา และได้สร้างอาคารเรียนตามล าดับดังนี้ 
  1.  อาคารเรียนหลังที่ 1  ลักษณะอาคารชั่วคราวมี 3 ห้องเรียน 
  2.  อาคารหลังที่  2  เป็นอาคารชั่วคราวมี  3 ห้องเรียน 
ต่อมาคณะครู กรรมการการศึกษาและราษฎรได้ช่วยกันท าฝากั้นห้อง ท าประตู หน้าต่าง ต่อมาอาคารหลังที่  1  
และ  2  ได้รับอนุญาตให้รื้อและประมูลขายเพ่ือสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยใช้เงินงบประมาณจากทางราชการ 
มีจ านวน  6 หลัง 
ต่อมา พ.ศ.2520  โรงเรียนแม่ลาศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา”  
ปี พ.ศ.2532 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ประมาณ  
6 ไร่เศษ สร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ.1  
ปี พ.ศ.2533  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2533 
ปี 2553 - ปัจจุบัน นายธวชั  โลกา ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา   
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  1 ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 โทรศัพท์ 053 – 685489   โทรสาร 053 – 685149   
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต  2  
 มีการจัดการศึกษา  3  ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีเขตบริการ คือ หมู่ที่  1  บ้านแม่ลาหลวง   หมู่ที่  5   บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 7  บ้านสันติพัฒนา และ
หมู่บ้านใกล้เคียง           ที่สมัครมาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีพ้ืนที่ทั้งหมด 18 ไร่  
3 งาน  32 ตารางวา โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา เปิดท าการสอนครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ.2470 เดิมมีชื่อว่าโรงเรียน
ประชาบาล ต าบลแม่ลาหลวง  ต่อมาทางราชการได้ปรับปรุงแก้ไขชื่อโรงเรียนให้เหมาะสม โดยเปลี่ยนชื่อเป็น 
โรงเรียนแม่ลาศึกษา เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2510 โดยมีนายวีระ  แก้วเสมอ  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ในขณะที่
ทางโรงเรียนได้รับบริจาคท่ีดินส าหรับสร้างโรงเรียนจ านวน  2  แปลงดังนี้  
 แปลงที่ 1 ขุนลาราษฏร์ภิรมย์  พร้อมราษฎร 18 คน ยกที่ดินประมาณ 3 ไร่ 94 ตารางวาให้แก่
โรงเรียน 
 แปลงที่ 2 บริษัทบอมเบย์เบอร์ม่า ยกให้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2472 เนื้อท่ี 3 ไร่ 1 งาน 58  ตารางวา 
และได้สร้างอาคารเรียนตามล าดับดังนี้ 
 1.  อาคารเรียนหลังที่ 1  ลักษณะอาคารชั่วคราวมี 3 ห้องเรียน 
 2.  อาคารหลังที่  2  เป็นอาคารชั่วคราวมี  3 ห้องเรียน 
ต่อมาคณะครู กรรมการการศึกษาและราษฎรได้ช่วยกันท าฝากั้นห้อง ท าประตู หน้าต่าง ต่อมาอาคารหลังที่  1  
และ  2  ได้รับอนุญาตให้รื้อและประมูลขายเพ่ือสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยใช้เงินงบประมาณจากทางราชการ 
มีจ านวน  6 หลัง 



ต่อมา พ.ศ.2520  โรงเรียนแม่ลาศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา”  
ปี พ.ศ.2532 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ประมาณ 6 
ไร่เศษ สร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ.1  
ปี พ.ศ.2533  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2533 
ปี 2553 - ปัจจุบัน นายธวชั  โลกา ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
3.  ที่ตัง้โรงเรียน 
 ที่ตั้งโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  

ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่
ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ที่หมูที่ 7 ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมลูนกัเรยีน 

ชั้น ห้อง นักเรียน ครูประจ าชั้น 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  2 1 7 5 12 นางวริษา  จิตติ 

อนุบาล  3 1 7 7 14 นางสุทิน   แก้วเสมอ 
รวม 2 14 12 26  

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 7 7 14 นางธีรดา  เตชะตา 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 8 2 10 นางสาววิลาวัณย์  ใจมาดี 

ประถมศึกษาปีที่ 3 1 6 7 13 นางมาลัยวรรณ พวงวิเชียร 

ประถมศึกษาปีที่ 4 1 4 12 16 นายธนทัต  เพียรวิทย์ 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 8 4 12 นางสาวอัญชลีพร  กุลบุตร 

ประถมศึกษาปีที่ 6 1 6 6 12 นางไพจิตรา  นันติอูป 

รวม 6 39 38 77  

มัธยมศึกษาปีที่  1/1 1 7 11 18 นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก 

มัธยมศึกษาปีที่  1/2 1 7 12 19 นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย์ 
นายทศพร  พจนาปิยะกุล 

มัธยมศึกษาปีที่  2/1 1 12 13 25 นางสาววิภา  เจริญเล็ก 

นายทวีเดช  ฌานชีวิน 

มัธยมศึกษาปีที่  2/2 1 10 13 23 นางพิมพร  พจนาปิยะกุล 

นายพัฒนพงค์  บุญปราบ 

มัธยมศึกษาปีที่  3/1 1 10 11 21 ว่าที่ร.ต. เอษณะ พวงทอง 

นางสาวพิมชนก  มณีธร 

มัธยมศึกษาปีที่  3/2 1 9 11 20 นายพิพัฒน์  ทองปินตา 
มัธยมศึกษาปีที่  3/3 1 9 11 20 นางมาลี ค าภีระ 

รวม 7 64 82 146  

รวมทั้งหมด 15 117 132 249  

 
 
 
 



ข้อมลูบคุลากร 
ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 นายธวชั โลกา ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ค.ม. การบริหารการศึกษา 

2 นางสุทิน  แก้วเสมอ ครู ช านาญการพิเศษ คบ. การศึกษาปฐมวัย 
3 นางธีรดา  เตชะตา ครู ช านาญการพิเศษ คบ. การประถมศึกษา 

4 นางไพจิตรา  นันติอปู ครูช านาญการพิเศษ คบ. การศึกษาปฐมวัย 
5 นางมาลี  ค าภีระ ครูช านาญการพิเศษ คบ. การศึกษาปฐมวัย 

6 นางพิมพร  พจนาปิยะกลุ ครูช านาญการพิเศษ 
กศ.บ. 
กษ.ม. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
หลักสูตรและการสอน 

7 นางมาลัยวรรณ พวงวิเชียร ครูช านาญการ คบ. ประถมศึกษา 

8 นางสาวณชิาภัทร  อรรถวิทย์ ครูช านาญการ 
วท.บ. 
กษ.ม. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรและการสอน 

9 นายพฒันพงศ์  บุญปราบ ครูช านาญการ คบ. จิตรกรรม 

10 ว่าที่ร้อยตรีเอษณะ  พวงทอง ครูช านาญการ 
ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

พลศึกษา 
บริหารการศึกษา 

11 นายทศพร  พจนาปิยะกุล ครู 
วทบ. 
ศษ.ม. 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
บริหารการศึกษา 

12 นางสาวณัฐกานต์ แหลมมาก ครู คบ. ภาษาอังกฤษ 
13 นางสาวอัญชลีพร กุลบุตร ครู คบ. ภาษาอังกฤษ 

14 นางไพริน  ทรัพยไ์พรวัลย์ ครู 
คบ. 
ศษ.บ. 

คณิตศาสตร ์
หลักสูตรและการสอน 

15 นายพิพฒัน์   ทองปินตา ครู 
คบ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

16 นางสาววิภา  เจริญเล็ก ครู คบ. คณิตศาสตร ์
17 นางสาวพิมชนก  มณีธร ครู  คอมพิวเตอร์ 

18 นายทวีเดช ฌานชีวนิ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ดนตรี 
19 นายธนทัต   เพียรวิทย ์ พนักงานราชการ คบ. การประถมศึกษา 

20 นายสญัญนนัท์ วรรณค า ครูธุรการ คบ. ภาษาไทย 

21 นางสาววลิาวัณย์   ใจมาด ี
บุคลากรทาง
วิทยาศาสตร ์

คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

22 นางสุทธิพร   สนัติอรุณโชค ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ คบ. การศึกษาปฐมวัย 

23 นางสาววริษา   จิตต ิ ครูจ้างสอน คบ. การศึกษาปฐมวัย 
24 นายระวี     ตา้วแอ้ม พนักงานบริการ คบ. การศึกษาปฐมวัย 

 



วสิยัทัศน ์      
 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพ มีวินัย ใช้คุณธรรมน าความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
ชุมชนมีส่วนร่วมท าน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกจิ           
 1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ส่งเสริมทางด้านการศึกษานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม 
 4.  สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 5.  ส่งเสริมครูเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 6.  พัฒนาการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร 
 7.  ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เปูาประสงค ์     
 1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
     ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 3.  นักเรียนพิเศษเรียนร่วม  ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน 
 4.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 5.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและได้ 
    มาตรฐานตามเกณฑ์ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6.  โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลที่ 
     เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 7.  โรงเรียนมีการจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 8.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 9.  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  และพร้อมบริการแก่ทุกภาคส่วน 
 10. โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนครบวงจร  และบรรลุเปูาหมายการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



กลยทุธข์องโรงเรยีน       
 1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมละมีคุณภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล 
      2. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสามารถเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
          3.ส่งเสริมชชุนให้มีส่วนร่วมโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
          4. พัฒนาสภาพแวดลอ้มและการบริการที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ 
          5. ปฏิรูประบบบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในระบบข้อมูลสารสนเทศระบบ
นิเทศติดตามควบคุมก ากับการประเมินผลการด าเนินงานและกระจายอ านาจสู่หน่วยปฏิบัติงาน สรุปประเด็น
กลยุทธ์และเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานการศึกษา 
 
 ปรชัญาของโรงเรยีน     
  ปฺญญา ว ธเนน  เสยฺโย  - ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์ 
 
ค าขวญัโรงเรยีน   เป็นคนดี   มีพลานามัย  ใฝุศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
สปีระจ าโรงเรยีน  
 สีแดง  หมายถึง ความรักความผูกพัน 
 สีขาว  หมายถึง  จิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยคุณธรรม 
 แดงขาว  หมายถึง  สายสัมพันธ์อันบริสุทธิ์ที่เป็นหนึ่งเดียว 
 
อัตลักษณโ์รงเรยีน “สร้างนักเรียนดี ด้วยวิถีลูกเสือไทย” 
เอกลกัษณโ์รงเรยีน บัญญัติวินัย 5  ประการ  สะอาด  ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา  ซื่อสัตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรโ์รงเรยีนาสตร์ยทุธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เร่งรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ภาษาไทย  
                     คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ดนตรี  ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกในความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลัก 
                     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตาม 
                     มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการบริหารทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ 
                     ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม 
 
นโยบายของโรงเรยีน 
1. ปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าความรู้สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตส านึกการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้ายร่างกาย จิตใจ และสังคมเต็มศักยภาพ 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา  
4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เน้อผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
6. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
7. พัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
8. พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารครบวงจร บรรลุเปูาหมายการจัดการศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 



เปูาหมายผลผลติหลกั 
 

ผลผลิตหลัก เปูาหมาย ตัวชี้วัด 

งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
-  การจัดการศึกษาปฐมวัย 

อนุบาล 2 
อนุบาล  2-3 
อนุบาล  2 
 
ผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นอนุบาล 1- 2 

จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่   12     คน 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด      26   คน 
จ านวนนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าเรียนชั้น  
ป.1     14      คน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง  90   % 

งานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- งานจัดการศึกษาภาคบังคับ 

ประถมศึกษาปีที่ 
1-6 
มัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 

จ านวนนักเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตร   90  % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการใชง้บประมาณโครงการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา 
ปีการศกึษา 2563 
ที ่ โครงการ งบประมาณ  

 
หมายเหต ุ

โครงการระดบัปฐมวยั 

1 โครงการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 21,000 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

2 โครงการการบริหารและจัดการ การศึกษา ระดับปฐมวัย 14,000 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

3 โครงการการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 9,000 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

4 โครงการหนูท าได้(การปฎบิัติกิจวัตรประจ าวนั) - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

โครงการระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

1 โครงการส่งเสริมการท าวจิัยในชัน้เรียน - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

2 โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 15,000 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

3 โครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 1,000 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

4 โครงการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 6,000 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรว่ม - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

6 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 3,000 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

7 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา 500 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

8 โครงการดุริยางค์โรงเรียน 20,000 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

9 โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ปีการศึกษา 2563 50,000 
(งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน) 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

10 โครงพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 24,000 กลุ่มบริหารงาน



วิชาการ 

11 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 7,000 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

12 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศทางวิชาการ (งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

13 โครงการประกันคุณภาพภายใน 5,500 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

14 โครงการสร้างนักเรียนดี ด้วยวิถลีูกเสือไทย 20,000 
(งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน) 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

15 โครงการเทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 30,000 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

16 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร 25,000 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

17 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศทางกีฬาผู้เรียน 
 

10,000 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

18 โครงการทัศนศึกษา 30,000 
(งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน) 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

19 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 5,000 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

20 โครงการการบริหารระบบหอพกั - กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

21 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 39,000 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

22 โครงการสถานศึกษาสีขาว 5,000 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

23 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพและด้านจริยธรรม 10,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

24 โครงการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์โรงเรียน 30,000 กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

25 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ ฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมของโรงเรียน 20,000 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
26 โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 12,000 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

27 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน 1,000 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

28 โครงการสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน - กลุ่มบริหารงานทั่วไป 



29 โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 25,000 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

30 โครงการอาหารกลางวนั 424,000 
(อบต.) 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

31 โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพครูบคุลากรทางการศึกษา 30,000 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
32 โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา่2019 (COVIC-

19) ในสถานศึกษา            
70,000 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
แผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ปี2563 

 

รายการ อนุบาล ประถม มัธยม เพ่ิมเติม รวม 
รายหัว/
ปี 

รวม รายหัว/
ปี 

รวม รายหัว/
ปี 

รวม รายหัว รวม 

เงินอุดหนุน 1,700 44,200 1,900 155,800 3,500 560,000 - - 760,000 

ค่าหนังสือ 200 5,200 - 56,256 - 138,497 - - 199,953 

ค่าเครื่องแบบ 300 7,800 360 29,520 450 72,000 - - 109,320 
ค่าอุปกรณ์ 200 5,200 390 31,980 420 67,200 - - 104,380 

พัฒนาผู้เรียน 430 11,180 480 39,360 880 140,800 - - 191,340 

รวม 73,580 283,396 978,497 - 1,364,993 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดสรรเงินอุดหนนุ   ปีการศกึษา  2563 
 

ระดับ จ านวนเงิน วิชาการ 
60% 

สาธารณูปโภค อาคาร
สถานที่ 

ค่าใช้สอย บริหารเอกสาร
วิชาการ 

40 % 

อนุบาล 44,200 26,520 5,500 5,500 5,500 1,180 
ประถมศึกษา 155,800 93,480 20,000 20,000 20,000 2,320 

มัธยมศึกษา 560,000 220,500 72,000 72,000 72,000 4,500 

รวม 715,800 313,980 101,000 101,000 101,000 6,920 
 
 
แผนการจัดสรรงบประมาณวชิาการ 60%  คิดเปน็ 100% 
 
ระดับชั้น วิชาการ100% คิดรายหัวในห้องเรียน  20 %  /ปี โครงการ 

80%+ เศษที่เหลือ จ านวนเงิน เฉลี่ย/ห้อง/กลุ่มสาระ 

อนุบาล 26,520 5,304 - 5,304 
ประถมศึกษา 93,480 18,692 - 74,784 

มัธยมศึกษา 220,500 - 8,000/สาระ 212,500 

รวม 313,980 23,996 64,000 292,588 
 
 

 
ระดับชั้น 

คิดรายหัวในห้องเรียน/เทอม 

จ านวนเงิน เฉลี่ย/ห้อง/กลุ่มสาระ 

อนุบาล 2,652 - 

ประถมศึกษา 14,618 - 

มัธยมศึกษา - 4,000/สาระ 

รวม 17,270 32,000 

 
 
 
 



งาน/โครงการ/กจิกรรม     ปงีบประมาณ    2563 
        1.   แผนงานจดัการศกึษาปฐมวยั  งานจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ ผลผลิต ตัวชี้วัด 

โครงการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

21,000 เด็กปฐมวัยโรงเรียน
ชุมชนแม่ลาศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ชุมชนแม่ลาศึกษา 

1.  เด็กปฐมวัยอนุบาล 2,3 ได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพ 
2. เด็กปฐมวัยอนุบาล 2,3 ได้
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมี
ความสุข 
3.  เด็กปฐมวัยอนุบาล 2,3 มี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
เจริญเติบโตตามวัย 

โครงการการบริหารและจัดการ 
การศึกษา ระดับปฐมวัย 

14,200 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ปฐมวัย โรงเรียนชุมชน
แม่ลาศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและด าเนินการ
บริหารและจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ที่มีประสิทธิภาพ 
สู่การปฎิบัติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาคุณภาพเด็ก 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรปฐมวัย 
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกคน 
ได้รับการพัฒนาและด าเนินการ
บริหารและจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ที่มี
ประสิทธิภาพ สู่การปฎิบัติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพเด็ก 

โครงการการจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคญั 

9,000 เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 
2,3 โรงเรียนชุมชนแม่ลา
ศึกษาผู้ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์จาก
กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2,3 
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาร้อย
ละ 95 ทุกคนได้รับประสบการณ์
จากกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

โครงการหนูท าได้(การปฎิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน) 

- เด็กปฐมวัยโรงเรียน
ชุมชนแม่ลาศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

เด็กปฐมวัยโรงเรียนชุมชนแม่ลา
ศึกษาร้อยละ 95 ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 



 
 
   2.  แผนงานจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  งานจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   การจดัการศกึษาภาคบงัคบั 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่าย/ 
งบประมาณ 

ผลผลิต ตัวชี้วัด 

โครงการส่งเสริมการท า
วิจัยในชั้นเรียน 

- ครูผู้สอนสามารถท างานวิจัย
และสามารถน าผลการวิจัย
มาใช้เพ่ือแก้ปัญหาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

- ร้อยละ 100 ครูผู้สอนทุกคน
ได้จัดท าวิจัยในชั้นเรียน ภาค
เ รี ย น ล ะ  1 เ รื่ อ ง  ห รื อ ปี
การศึกษาละ 2 เรื่อง 
- ครูผู้สอนมีความสามารถใน
การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
ใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ครูผู้ สอนมีการแลกเปลี่ ยน
ความรู้เรื่องการท าวิจัยในชั้น
เ รี ย น  ก า ร ใ ห้ ค า แ น ะ น า 
ค าปรึกษาและช่วยเหลือในการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนซึ่งกันและกัน 

โครงการแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อ 

15,000 นักเรียนในเขตและนอกเขต
บริการ  เข้าเรียนในโรงเรียน
ชุมชนแม่ลาศึกษา 

-นักเรียนร้อยละ 90 ในเขต
บริการและนอกเขตบริการเข้า
เรียนในโรงเรียนชุมชนแม่ลา
ศึกษา โดยมีการจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แนะแนวการ
เรียนต่อ มีการออกแนะแนว
การศึกษา 
ต่อตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งใน
เขตบริการและนอกเขตบริการ 

โครงการตามรอยพ่ออย่าง
พอเพียง 

1,000 นักเรียน ได้เรียนรู้และมี
ทักษะในการท าการเกษตร
แบบหมุนเวียนไว้รับประทาน
และน าทักษะไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- ร้อยละ85  ได้เรียนรู้และมี
ทักษะในการท าการเกษตร
แบบหมุนเวียนไว้รับประทาน
แ ล ะ น า ทั ก ษ ะ ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 



- ร้อยละ 85 ผู้เรียนเต็มใจ พึง
พอใจ และชื่นชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติงาน
ด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ 
พากเพียร และมีความละเอียด 
รอบคอบในการท างานทุ ก
ขั้นตอน  ยอมรับใน 

โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 

6,000 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การใช้ห้องสมุดเป็น
ศูนย์กลางในการเรียนรู้อย่าง
จริงจังและมากยิ่งข้ึน 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
มากยิ่งขึ้น 

-ผู้เรียนร้อยละ 85 อ่านหนังสือ 
บทความ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
สัปดาห์ละ 3-4 ชั่วโมงยืม
หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สิ่งพิมพ์จากห้องสมุด หรือ
แหล่งเรียนรู้ไปอ่านเพิ่มเติมเอง 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
จ านวน 4-5 เล่มต่อภาคเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 
8-10 เล่มต่อภาคเรียน) อธิบาย
วิธีการสืบค้นความรู้ที่ตนสนใจ
หรือต้องการอย่างมีขั้นตอนมี
ผลงานอันเกิดจากการค้นหา
ความรู้จากห้องสมุด และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ 2 ชิ้น ต่อภาค
เรียน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษเรียนร่วม 

- นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษเรียนร่วมโรงเรียน
ชุมชนแม่ลาศึกษาได้รับสื่อ 
สิ่งอานวยความสะดวกและ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ครูได้ดูแลช่วยเหลือทางด้าน
การศึกษาให้กับนักเรียนเรียน
ร่วมและนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษเรียนร่วมได้รับ

- ผู้เรียนร้อยละ100 ได้รับการ
คัดกรองโดยคณะกรรมการการ
คัดกรองนักเรียน 
- ผู้เรียนร้อยละ 100 ที่เป็น
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
เรียนร่วมได้รับการส่งตรวจไป
วัด IQ ณ โรงพยาบาลแม่ลา
น้อย 
- ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการ



การพัฒนาตามศักยภาพของ
แต่ละคนอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง 
 

คัดกรองโดยคณะกรรมการการ
บริหาร งานเรียนร่วม/
คณะกรรมการคัดกรองและมี
การจัดท า IEP เป็นรายบุคคล
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการ 
สอนเฉพาะบุคคล 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม โรงเรียนชุมชน
แม่ลาศึกษา 

3,000 นักเรียนรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ น าไปเป็นแนว
ทางการปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา นักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ประพฤติตนดีกล้าแสดงออก
ในทางท่ีถูกต้องน าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมโรงเรียนเครือข่าย
คุณธรรม 

- ผู้เรียน ร้อยละ 95 มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืน
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณสามารถยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่างตระหนัก รู้ 
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เพื่อการศึกษา 

20,000 นักเรียนน าประสบการณ์ที่ได้
จากแหล่งเรียนรู้มา
พัฒนาการเรียนให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้ดียิ่งขึ้นโรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษา 

-ร้อยละ 80 โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้อย่างมีพอเพียงและ
เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน 
-ร้อยละ 80 ของแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อ 

โครงการดุริยางค์โรงเรียน 20,000 นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านทฤษฎีดนตรีตามที่
ได้รับการฝึก สามารถบรรเลง
เพลงได้และโรงเรียนมีวง
ดุริยางค์เพ่ือใช้ส าหรับ
กิจกรรมของโรงเรียน และ
ชุมชน 

-ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะด้ านดนตรี  ช่ วย ให้มี
สุขภาพกายและจิตที่ดี  
-ร้อยละ 80 นักเรียนสามารถ
บรรเลงเพลงบังคับได้ 
 



โครงการค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

50,000 
(งบกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน) 

นักเรียนทุกคนมีความ
สนุกสนานในการเรียนรู้  
และ ผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่เมื่อท างานเป็นกลุ่ม 
มีระเบียบวินัย และ ความ
อดทนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความหวงแหนที่จะอนุรักษ์
ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น  

-ร้อยละ 100 ผู้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
ครบถ้วนและสมบูรณ์ มีทักษะ
การท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืน มี
ความรั บผิ ดชอบ  เสี ยสละ 
ช่ วย เหลื อซึ่ ง กั นและกัน  มี
ระเบียบวินัยและอดทนต่อ
ปั ญ ห า  อุ ป ส ร ร ค ต่ า ง ๆ  มี
คุณธรรม จริยธรรม 
 

โครงพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลการเรียน 

24,000 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
เครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่หลากหลาย ครอบคลุม
พฤติกรรมของนักเรียนทุก
ด้าน ข้อมูลผลการเรียนของ
นักเรียนถูกน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

-ร้อยละ 100 ได้เครื่องมือวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สามารถวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์และเครื่องมือ
วั ดและประ เมินผลมีความ
ห ล า ก ห ล า ย ค ร อ บ ค ลุ ม
พฤติ ก ร รมกา ร เ รี ยนรู้ ข อ ง
ผู้เรียน 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

7,000 สถานศึกษามีหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่มีโครงสร้างหลักสูตรและ  
ค าอธิบายรายวิชาที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
หลักสูตรประชาคมอาเซียน
และ   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- ร้อยละ 100 สถานศึกษามี
หลั ก สู ต ร สถ านศึ กษ า เป็ น
ร่ อ ง ร อ ย ห ลั ก ฐ า น ชั ด เ จ น
สามารถตรวจสอบได้  
- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด า เนิน งานจัดท าหลักสู ต ร
สถานศึกษาท่ีชัดเจน 
- หลักสูตรสถานศึกษาผ่าน
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถน าไปใช้ได้จริง และมี
การปรับปรุง แก้ไข หลักสูตร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ทุ ก ปี  เ พ่ื อ ใ ห้



สอดคล้องกับความต้องการ
ขอ งชุ ม ชนและทั นต่ อก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

(งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

นักเรียนได้แสดงออก  ซึ่ง
ความสามารถในด้านทักษะ
ทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา 
แสดงออกถึงความเป็นเลิศท้ัง
กิจกรรมทักษะทางวิชาการ 
ดนตรี และกีฬา 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเกิดความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

-ร้อยละ 60 ของจ านวน
นักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับศูนย์
เครือข่ายฯของนักเรียนปกติ
และเด็กพิเศษเรียนร่วมได้เป็น 

โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 

5,500 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลา
ศึกษา  มีความตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  ที่
จะต้องร่วมมือกันด าเนินการ
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ให้ได้ 
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งเป็นตัวแทน
ของชุมชนใกล้โรงเรียน  จะมี
ส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และตรวจสอบผล
การด าเนินงานเป็นระบบเพ่ิม
มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
บริหารจัดการศึกษาท่ี
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได้ดีมากขึ้น 

-ร้อยละ 100 โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ตาม
ม า ต ร ฐ า น ที่  12 ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยการ
สังเกตตามสภาพจริง  
-มีการ พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน  มี เ อกสาร
หลักฐานชัดเจน มีแบบประเมิน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ต า ม กร ะท ร ว ง  พ . ศ . 2553 
ชุ ม ช น แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และมี
ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ร ะ บ บ
ประกันคุณภาพภายในให้ดี
ยิ่งขึ้น 



ได้รับค าแนะน าและการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยต้น
สังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือที่โรงเรียนจะ
ได้น าผลดังกล่าวไปปรับปรุง
พัฒนาแก้ไขให้การ
บริหารงานระบบประกัน
คุณภาพภายในด าเนินไป
อย่างมีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

โครงการสร้างนักเรียนดี 
ด้วยวิถีลูกเสือไทย 

20,000 
(งบกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน) 

นักเรียนน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรมและ 
ความอดทน  
มีน้ าใจ มีความเสียสละ มี
ความสามัคคี ช่วยเหลืองาน
โรงเรียนและชุมชน 

- ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับ
ความรู้แล้วน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์  
- ร้อยละ 85 นักเรียนเป็นคนดี 
มีระเบียบวินัย จริยธรรมและ
ความอดทน มีน้ าใจ เสยสละ มี
ความสามัคคี ช่วยเหลืองาน
โรงเรียนและชุมชนจากการ
ฝึกฝนผ่านกระบวนการของ
กิจกรรมลูกเสือ ทั้ง 5 หน่วย 

โครงการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

30,000 บุคคลต่างๆ ในชุมชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน 
ในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน  เกิดความร่วมมือ
ต่อกัน 
ชุมชนได้เกิดความภาคภูมิใจ
ต่อโรงเรียน 
นักเรียนได้เห็นความส าคัญ
ของสถาบันครอบครัว 
สถาบันชาติ สถาบันศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

-ร้อยละ 80 นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ ทาง
โ ร ง เ รี ยนจั ดขึ้ น เ พ่ือ พัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน และให้
ความร่วมมือกับกิจกรรมของ
ท า ง โ ร ง เ รี ย น  เ กิ ด ค ว า ม
ภาคภูมิ ใจในกิจกรรม เห็น
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ส ถ า บั น
ครอบครัว สถาบันชาติ สถาบัน
ศ า ส น า แ ล ะ ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์  เกิดความ



เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
โรงเรียนจัดขึ้นอย่าง
สม่ าเสมอโรงเรียนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

เข้าใจอันดีต่อการจัดกิจกรรม
ต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม 

โครงการปัจฉิมนิเทศและ
มอบใบประกาศนียบัตร 

25,000 นักเรียนมีความภูมิใจและ
เห็นคุณค่าในความพยายาม
ของตนเองของความส าเร็จใน
การศึกษา  ครูและนักเรียน 
รุ่นพ่ี รุ่นน้องมีความภูมิใจใน
สถาบันและมีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน 
 

-ร้อยละ 100 นักเรียนมีความ
ภูมิใจและเห็นคุณค่าในความ
พ ย า ย า ม ข อ ง ต น เ อ ง ข อ ง
ความส าเร็จในการศึกษา 
-ร้อยละ 80 ครูและนักเรียน 
รุ่นพ่ี รุ่นน้องมีความภูมิใจใน
สถาบันและมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 

โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางกีฬาผู้เรียน 
 

10,000 นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลา
ศึกษามีทักษะในการเล่นกีฬา
และมีการออกก าลังกายที่ดี
ขึ้นและนักกีฬาเกิดการ
พัฒนาประสบการณ์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

- ผู้เรียนร้อยละ 95 มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกาย สม่ าเสมอ 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ปูองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ 
- ผู้เรียนร้อยละ 85 เห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 สร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/



นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 

โครงการทัศนศกึษา 30,000 
(งบกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน) 

นักเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากกการ
ไปทัศนศึกษา 
ไดม้ีโอกาสค้นคว้าหาความรู้
นอกสถานที่ด้วยตนเอง 

- ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ประจักษ์ เห็นจริง จากการ
สังเกต สัมผัสสภาวะที่เป็นจริง 
เป็นรูปธรรมท าให้ความรู้ติด
แน่นคงทน เรียนรู้จากสถานที่
จริงนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้
นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
ทันต่อเหตุการณ์สังคมและ
เทคโนโลยีปัจจุบัน  
- ร้อยละ 80 ผู้เรียนมี
การศึกษาความรู้ด้วยตนเอง 
สามารถน าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาและน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
- ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้น สนใจ รู้จัก
ตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ด้วยตนเองได้ 
 
 

โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

5,000 นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรง
ตามสภาพปัญหา 
สัมพันธภาพระหว่างครู
นักเรียน ผู้ปกครองเป็นไป
ด้วยดีและอบอุ่น 
นักเรียนรู้จักตนเอง 
นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
 

- ร้อยละ 80 นักเรียนมีการ
พัฒนาความสามารถทางการ
เรียน 
- ร้อยละ 80 นักเรียนมีสุขภาพ
กายแข็งแรง สมบูรณ์ 
- ร้อยละ 80 นักเรียนมี
สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมที่ดี 



โครงการการบริหารระบบ
หอพัก 

งบอุดหนุนนักเรียน
พักนอน 

นักเรียนประจ าทุกคนได้
รับประทานอาหารครบทั้ง ๕ 
หมู่ทุกมื้อ และเป็นผู้ที่มี
ระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และการ
และใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข          

- ร้อยละ 80 นักเรียนได้เรียนรู้
และมีทักษะเป็นผู้มีระเบียบ
วินัย มีความประพฤติเรียบร้อย 
ปฏิบัติตตามกฎระเบียบ 
- ร้อยละ 90 นักเรียนพักนอน
สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่า
งมความสุข มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง 
- ร้อยละ 80 นักเรียนประจ าได้
มี ทั กษ ะอ าชี พ แล ะร าย ไ ด้
ระหว่างเรียน 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

39,000 นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

- ผู้เรียนร้อยละ 70 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 
(8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาหรือเขต
พ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที่
การศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนร้อยละ 25 ได้ผลการ
ทดสอบรวบยอดเฉลี่ย
ระดับชาติ 
สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษา
หรือเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

โครงการสถานศึกษาสี
ขาว 

5,000 ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน  มี
จิตส านึกร่วมกันในการดูแล 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด 
และกลุ่มค้า เฝูาระวังไม่ให้มี
การแพร่ระบาดของยาเสพ

- ร้อยละ 100 โรงเรียนปลิด
จากยาเสพติด 
- ร้อยละ 100 โรงเรียนปลอด
จากสื่อลามกอนาจาร 
- ร้อยละ 100 โรงเรียนปลอด
จากการเล่นการพนัน 



ติดและอบายมุข  - ร้อยละ 100 โรงเรียนปลอด
จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิชาชีพและด้าน
จริยธรรม 

10,000 บุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อการ
พัฒนาตนเอง ปฏิบัติหน้าที่
เต็มก าลังความสามารถ   
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ มีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้และ
บุคลากรมีผลงานในแฟูม
ประวัติของตนเองเพ่ือน าไป
ท าผลงาน 
 
  
 

-ร้อยละ 80 ของบุคลากรเจต
คติท่ีดีต่อการพัฒนาตนเอง 
ปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลัง
ความสามารถ 
-ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับ
การพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
-ร้อยละ 100 ของบุคลากรมี
การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
-ร้อยละ 100 ของบุคลากรมี
ผลงานในแฟูมประวั ติ ของ
ตนเองเพ่ือน าไปท าผลงาน 

โครงการซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์โรงเรียน 

30,000 สิ่งก่อสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ของ
โรงเรียน มีสภาพคงทนพร้อม
ให้บริการ เอื้อต่อการเรียน
การสอน 

-ร้อยละ 80  สิ่งก่อสร้าง วัสดุ 
ครุภัณฑ์ของโรงเรียน มีสภาพ
คงทนพร้อมให้บริการ เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

20,000 สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมี
ความเหมาะสมกับการเรียน
การสอนและความเป็นอยู่
ของครูและนักเรียน   
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้
น่าอยู่ สวยงาม 

- ร้อยละ 80 สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนมีความเหมาะสมกับ
การเรียนการสอนและความ
เป็นอยู่ของครูและนักเรียน 
- ร้อยละ 80 ของครูและ
นักเรียนมีความพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เกิด
จิตส านึก ช่วยกันดูแล
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้
น่าอยู่ สวยงาม 
- ร้อยละ 80 นักเรียนมี
จิตส านึกในการจัดการขยะและ
รักษาสิ่งแวดล้อม มีความรู้ใน



การคัดแยกขยะ และรู้ถึง
ผลกระทบจากปัญหาขยะ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียน 

12,000 นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
สะอาด สมบูรณ์แข็งแรงและ
รู้จักสุขภาพอนามัยส่วนตน
และได้รับประทานอาหาร
กลางวันทุกวัน  และนักเรียน
ชั้ น อ นุ บ า ล  1 ถึ ง
ประถมศึกษาปีที่  6 ได้รับ
อาหารเสริมนม 

-ร้อยละ 85 มีสุขภาพร่างกาย
สะอาด สมบูรณ์แข็งแรงและ
รู้จักสุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ได้รับประทานอาหารกลางวัน
ทุกวัน 
-ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น
อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 
6 ได้รับอาหารเสริมนม 

โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศใน
โรงเรียน 

1,000 โรงเรียนมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน  มีอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ในการจัดเก็บ รวบรวม
ให้บริการและเผยแพร่ด้าน
ข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน 

โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งาน 
ร้อยละ 90 

โครงการสหกรณ์ร้านค้า
ในโรงเรียน 

- นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์  มี
ความซื้อสัตย์สุจริตและมีเจต
คติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
 
 

- ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับกิจกรรม
สหกรณ์ 
- ร้อยละ 80 นักเรียนมีความ
ซื้อสัตย์สุจริต 
- ร้อยละ 80 นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 

โครงการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

25,000 โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์
ส านักงานด้านงานธุรการ 
งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ ใช้ส าหรับการส่งเสริม 
สนับสนุนงานของโรงเรียน มี
อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้
งานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-ร้อยละ 80 โรงเรียนมีวัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงานด้านงาน
ธุรการ งานการเงินและบัญชี 
งานพัสดุ ใช้ส าหรับการส่งเสริม 
สนับสนุนงานของโรงเรียน มี
อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ



และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามวัตถุประสงค ์

โครงการอาหารกลางวัน 424,000 
(อบต.) 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารหลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ 
 

- ร้อยละ 100 นักเรียนได้
รับประทานอาหารหลางวันที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ 
- ร้อยละ 100 ได้ช่วยเหลือ
นักเรียนยากจนขาดแคลนได้
รับประทานอาหารกลางวัน 
- ร้อยละ 80 ส่งเสริมความรู้
พ้ืนฐานจากประสบการณ์ เรื่อง 
โภชนาการและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
-ร้อยละ 80 นักเรียนมีทักษะ
อาชีพน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

โครงการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

30,000 ครู บุคลากรและนักเรียน ได้
จัดท าประกันอุบัติเหตุ มี
หลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดข้ึน มีความมั่นใจในการ
ด าเนินชีวิต และมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเต็มท่ีและเต็ม
ความสามารถ 

- ครู บุคลากรและนักเรียนร้อย
ละ 100 ได้จัดท าประกัน
อุบัติเหตุ มีหลักประกันเมื่อมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้น มีความมั่นใจ
ในการด าเนินชีวิต และมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่ แ ล ะ เ ต็ ม
ความสามารถ 

โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อไวรัสโค
โรน่า2019 (COVIC-19) 
ในสถานศึกษา            

70,000 นักเรียนได้รับการบริการการ
ปูองกันตนเองจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า2019 (COVIC-
19)  ในโรงเรียนอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ   มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี  
 

นักเรียนได้รับการบริการการ
ปูองกันตนเองจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า2019 (COVIC-
19)  ในโรงเรียนอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ   มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ  100 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


