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      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

 
 
 

ส่วนที่  ๑   
ข้อมูลทั่วไป 
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      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธวัช   โลกา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางธีรดา    เตชะตา 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางไพจิตรา  นันติอูป 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและบริหารงบประมาณ 

นางมาลี  ค าภีระ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

๑. การวางแผนอัตราก าลัง  
๒. การจัดสรรอตัราก าลังข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา  
๓. การสรรหาและบรรจุแตง่ตั้ง  
๔. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึน้ การย้ายข้าราชการครแุละ  
    บคุลากรทางการศกึษา  
๕. การด าเนนิการเกีย่วกับการเลื่อนขั้นเงินเดอืน  
๖. การลาทุกประเภท  
๗. การประเมินผลการปฏบิตัิงาน  
๘. การด าเนนิการทางวินัยและการลงโทษ  
๙. การสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน  
๑๐. การรายงานการด าเนนิการทางวินัยและการลงโทษ  
๑๑. การอุทธรณแ์ละการรอ้งทกุข ์ 
๑๒. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
๑๓. การจัดท าบญัชีรายชื่อและการใหค้วามเห็นเกีย่วกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ 
๑๔. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบคุลากรทาง 
     การศึกษา  
๑๕. การส่งเสริมและยกย่องเชดิชูเกยีรต ิ 
๑๖. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๑๗. การส่งเสริมวินัย คณุธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง 
     การศึกษา  
๑๘. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศกึษา  
๑๙. การพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. การพัฒนาหรอืการด าเนินการเกี่ยวกบัการให้     
    ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสตูรท้องถิ่น 
๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 
๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๖. การวิจัยเพือ่พัฒนาคณุภาพการศึกษาในสถานศกึษา 
๗. การวิจัยเพือ่พัฒนาคณุภาพการศึกษาในสถานศกึษา 
๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
๙. การนเิทศการศกึษา 
๑๐. การแนะแนว 
๑๑.การพฒันาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 
๑๒. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
๑๓. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาและ 
      องค์กรอืน่ 
๑๔. การส่งเสริมและสนับสนนุงานวิชาการแก่
บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร   หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่
จัดการศกึษา 
๑๕.การจัดท าระเบียบและแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา 
๑๖. การคดัเลอืกหนังสอื  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 
๑๗. การพฒันาและใช้เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 
๑๘. การทัศนศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันฐาน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาหลวง 

๑. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอตอ่
เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  
๒. การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รบัจัดสรรงบประมาณจากส านกังาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง  
๓. การอนุมัตกิารจ่ายงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร  
๔. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
๕. การรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ  
๖. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
๗. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชผ้ลผลติจากงบประมาณ  
๘. การระดมทรพัยากรและการลงทนุเพื่อการศกึษา  
๙. การปฏบิตัิงานอื่นใดตามที่ได้รบัมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพือ่   
การศึกษา  
๑๐. การการบริหารจัดการทรพัยากรเพือ่การศกึษา  
๑๑. การวางแผนพัสด ุ 
๑๒. การก าหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑห์รือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเพือ่เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาข้ัน
พื้นฐาน  
๑๓. การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจัดหาพัสดุ  
๑๔. การจัดหาพัสด ุ 
๑๕. การควบคุมดูแล บ ารุงรกัษาและจ าหน่ายพัสดุ  
๑๖. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์ิน  
๑๗. การรับเงนิ การเกบ็รกัษาเงิน และการจ่ายเงนิ  
๑๘. การจัดท าบญัชกีารเงนิ  
๑๙. การจัดท ารายงานทางการเงิน และงบการเงิน  
๒๐. การจัดท าหรอืจัดหาแบบพิมพบ์ัญชี ทะเบียนและรายงาน  

๑, การพัฒนาระบบเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
๒. การประสานงานและพฒันาเครอืข่ายสถานศกึษา  
๓. การวางแผนการบริหารงานการศกึษา  
๔. งานวิจัยเพื่อการพฒันานโยบายและแผน  
๕. การจัดระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร  
 
๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงาน  
๗. งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  
๘. การด าเนนิงานธรุการ  
๙. การดแูลอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม  
๑๐. การจัดท าส ามะโนประชากร  
๑๑. การรับนกัเรียน  
๑๒. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยบุ รวมหรือเลิก
สถานศกึษา  
๑๓. การประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย  
๑๔. การระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา  
๑๕ การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน  
๑๖. การประชาสัมพนัธ์งานการศกึษา  
๑๗. การส่งเสริม สนบัสนนุและประสานงานการจัดการศึกษา ของ
บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอืน่ที่จัดการศึกษา  
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๑.   ประวตัโิรงเรยีนชุมชนแมล่าศกึษา 
 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่๑ ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๘๕๔๘๙  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๒  
 มีการจัดการศึกษา ๓ ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี
เขตบริการ คือ หมู่ที่ ๑  บ้านแม่ลาหลวง   หมู่ที่ ๕ บ้านสันติสุข  ๗ บ้านสันติพัฒนา และหมู่บ้านใกล้เคียงที่สมัคร
มาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๘ ไร่ ๓ งาน  ๓๒ ตารางวา 
 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๐ เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล 
ต าบลแม่ลาหลวง  ต่อมาทางราชการได้ปรับปรุงแก้ไขชื่อโรงเรียนให้เหมาะสม โดยเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรี ยนแม่ลา
ศึกษา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๐ โดยมีนายวีระ  แก้วเสมอ  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ในขณะที่ทางโรงเรียนได้รับ
บริจาคท่ีดินส าหรับสร้างโรงเรียนจ านวน ๒ แปลงดังนี้  
 แปลงที่ ๑ ขุนลาราษฏร์ภิรมย์  พร้อมราษฎร ๑๘ คน ยกที่ดินประมาณ ๓ ไร่ ๙๔ ตารางวาให้แก่โรงเรียน 
 แปลงที่ ๒ บริษัทบอมเบย์เบอรีมา ยกให้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๔๗๒ เนื้อท่ี ๓ ไร่ ๑ งาน ๕๘  ตารางวา 
และได้สร้างอาคารเรียนตามล าดับดังนี้ 

๑. อาคารเรียนหลังที่ ๑  ลักษณะอาคารชั่วคราวมี ๓ ห้องเรียน 
๒. อาคารหลังที่ ๒  เป็นอาคารชั่วคราวมี ๓ ห้องเรียน 
ต่อมาคณะครู กรรมการการศึกษาและราษฎรได้ช่วยกันท าฝากั้นห้อง ท าประตู หน้าต่าง ต่อมาอาคารหลัง

ที่ ๑ และ ๒ ได้รับอนุญาตให้รื้อและประมูลขายเพ่ือสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยใช้เงินงบประมาณจากทางราชการ 
มีจ านวน ๖ หลัง 

ต่อมา พ.ศ.๒๕๒๐  โรงเรียนแม่ลาศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา”  
ปี พ.ศ.๒๕๓๒ โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 

ประมาณ ๖ ไร่เศษ สร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ.๑  
ปี พ.ศ.๒๕๓๓  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ 
ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษามี  นายธวัช  โลกา   เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน   

๒.  ทีต่ั้งโรงเรยีน 
 ที่ตั้งโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  

- ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที ่๑ ต าบลแม่ลาหลวง  
อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ที่หมูที่ ๗ ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้ 
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ข้อมลูนกัเรยีน             
ชั้น ห้อง นักเรียน ครูประจ าชั้น 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  ๒ ๑ ๗ ๕ ๑๒ นางวริษา  จิตติ 
อนุบาล  ๓ ๑ ๗ ๗ ๑๔ นางสุทิน   แก้วเสมอ 

รวม ๒ ๑๔ ๑๒ ๒๖  
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๗ ๗ ๑๔ นางธีรดา  เตชะตา 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๘ ๒ ๑๐ นางสาววิลาวัณย์  ใจมาดี 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๖ ๗ ๑๓ นางมาลัยวรรณ พวงวิเชียร 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑ ๔ ๑๒ ๑๖ นายธนทัต  เพียรวิทย์ 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๘ ๔ ๑๒ นางสาวอัญชลีพร  กุลบุตร 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๖ ๖ ๑๒ นางไพจิตรา  นันติอูป 

รวม ๖ ๓๙ ๓๘ ๗๗  

มัธยมศึกษาปีที่  ๑/๑ ๑ ๗ ๑๑ ๑๘ นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก 

มัธยมศึกษาปีที่  ๑/๒ ๑ ๗ ๑๒ ๑๙ นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย์ 
นายทศพร  พจนาปิยะกุล 

มัธยมศึกษาปีที่  ๒/๑ ๑ ๑๒ ๑๓ ๒๕ นางสาววิภา  เจริญเล็ก 

นายทวีเดช  ฌานชีวิน 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒/๒ ๑ ๑๐ ๑๓ ๒๓ นางพิมพร  พจนาปิยะกุล 

นายพัฒนพงค์  บุญปราบ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๓/๑ ๑ ๑๐ ๑๑ ๒๑ ว่าที่ร.ต. เอษณะ พวงทอง 

นางสาวพิมชนก  มณีธร 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓/๒ ๑ ๙ ๑๑ ๒๐ นายพิพัฒน์  ทองปินตา 

 

มัธยมศึกษาปีที่  ๓/๓ ๑ ๙ ๑๑ ๒๐ นางมาลี ค าภีระ 
รวม ๗ ๖๔ ๘๒ ๑๔๖  

รวมทั้งหมด ๑๕ ๑๑๗ ๑๓๒ ๒๔๙  

 

 



๕ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

ข้อมลูบคุลากร 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

๑ นายธวัช โลกา ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ค.ม. การบริหารการศึกษา 

๒ นางสุทิน  แก้วเสมอ ครู ช านาญการพิเศษ คบ. การศึกษาปฐมวัย 
๓ นางธีรดา  เตชะตา ครู ช านาญการพิเศษ คบ. การประถมศึกษา 

๔ นางไพจิตรา  นันติอูป ครูช านาญการพิเศษ คบ. การศึกษาปฐมวัย 
๕ นางมาลี  ค าภีระ ครูช านาญการพิเศษ คบ. การศึกษาปฐมวัย 

๖ นางพิมพร  พจนาปิยะกุล ครูช านาญการพิเศษ 
กศ.บ. 
กษ.ม. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
หลักสูตรและการสอน 

๗ นางมาลัยวรรณ พวงวิเชียร ครูช านาญการ คบ. ประถมศึกษา 

๘ นางสาวณิชาภัทร  อรรถวิทย์ ครูช านาญการ 
วท.บ. 
กษ.ม. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรและการสอน 

๙ นายพัฒนพงศ์  บุญปราบ ครูช านาญการ คบ. จิตรกรรม 

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

พลศึกษา 
บริหารการศึกษา 

๑๑ นายทศพร  พจนาปิยะกุล คร ู
วทบ. 
ศษ.ม. 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
บริหารการศึกษา 

๑๒ นางสาวณัฐกานต์ แหลมมาก คร ู คบ. ภาษาอังกฤษ 
๑๓ นางสาวอัญชลีพร กุลบุตร คร ู คบ. ภาษาอังกฤษ 

๑๔ นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย์ คร ู
คบ. 

ศษ.บ. 
คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรและการสอน 

๑๕ นายพิพัฒน์   ทองปินตา คร ู
คบ. 

ศษ.ม. 
ภาษาไทย 

บริหารการศึกษา 
๑๖ นางสาววิภา  เจริญเล็ก คร ู คบ. คณิตศาสตร์ 

๑๗ นางสาวพิมชนก  มณีธร คร ู  คอมพิวเตอร์ 
๑๘ นายทวีเดช ฌานชีวิน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ดนตรี 

๑๙ นายธนทัต   เพียรวิทย์ พนักงานราชการ คบ. การประถมศึกษา 

๒๐ นายสัญญนันท์ วรรณค า ครูธุรการ คบ. ภาษาไทย 

๒๑ นางสาววิลาวัณย์   ใจมาดี 
บุคลากรทาง
วิทยาศาสตร์ 

คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 



๖ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๒๒ นางสุทธิพร   สันติอรุณโชค ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ คบ. การศึกษาปฐมวัย 
๒๓ นางสาววริษา   จิตติ ครจู้างสอน คบ. การศึกษาปฐมวัย 

๒๔ นายระวี     ต้าวแอ้ม พนักงานบริการ คบ. การศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

วสิยัทัศน ์      
 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพ มีวินัย ใช้คุณธรรมน าความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

ชุมชนมีส่วนร่วมท าน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกจิ           
 ๑.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 ๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.  ส่งเสริมทางด้านการศึกษานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม 
 ๔.  สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๕.  ส่งเสริมครูเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 ๖.  พัฒนาการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร 
 ๗.  ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เปูาประสงค ์     
 ๑.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
     ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 ๓.  นักเรียนพิเศษเรียนร่วม  ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน 
 ๔.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๕.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและได้ 
    มาตรฐานตามเกณฑ์ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๖.  โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลที่ 
     เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๗.  โรงเรียนมีการจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 ๘.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 ๙.  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  และพร้อมบริการแก่ทุกภาคส่วน 
 ๑๐. โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนครบวงจร  และบรรลุเปูาหมายการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

กลยทุธข์องโรงเรยีน       
 ๑.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมละมีคุณภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล 
      ๒. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสามารถเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
          ๓.ส่งเสริมชุชนให้มีสว่นร่วมโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
          ๔. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ 
          ๕. ปฏิรูประบบบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในระบบข้อมูลสารสนเทศระบบ
นิเทศติดตามควบคุมก ากับการประเมินผลการด าเนินงานและกระจายอ านาจสู่หน่วยปฏิบัติงาน สรุปประเด็นกล
ยุทธ์และเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานการศึกษา 
 
 ปรชัญาของโรงเรยีน     
 ปฺญญา ว ธเนน  เสยฺโย  - ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์ 
 
ค าขวัญโรงเรียน   เป็นคนดี   มีพลานามัย  ใฝุศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
สีประจ าโรงเรียน  
 สีแดง     หมายถึง ความรักความผูกพัน 
 สีขาว     หมายถึง  จิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยคุณธรรม 
 แดงขาว  หมายถึง  สายสัมพันธ์อันบริสุทธิ์ที่เป็นหนึ่งเดียว 
 
อตัลักษณโ์รงเรยีน “สร้างนักเรียนดี ด้วยวิถีลูกเสือไทย” 
 
เอกลกัษณโ์รงเรยีน บัญญัติวินัย ๕  ประการ  สะอาด  ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา  ซื่อสัตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

ยุทธศาสตรโ์รงเรยีนาสตรย์ทุธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เร่งรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ภาษาไทย  
                     คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ดนตรี  ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกในความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลัก 
                     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตาม 
                     มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการบริหารทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ 
                     ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม 
 
นโยบายของโรงเรยีน 
๑. ปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าความรู้สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตส านึกการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้ายร่างกาย จิตใจ และสังคมเต็มศักยภาพ 
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา  
๔. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เน้อผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
๖. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
๗. พัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
๘. พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารครบวงจร บรรลุเปูาหมายการจัดการศึกษา 
  
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

        
เปูาหมายผลผลติหลกั 

ผลผลติหลัก เปูาหมาย ตวัชีว้ดั 

งานจัดการศึกษาก่อน
ประถมศึกษา 

-  การจัดการศึกษาปฐมวัย 

อนุบาล ๒ 

อนุบาล  ๒-๓ 

อนุบาล  ๒ 

 

ผู้ปกครอง
นักเรียนชั้น
อนุบาล ๑- ๒ 

๑. จ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่   ๑๒     คน 
๒. จ านวนนักเรียนทั้งหมด      ๒๖   คน 
๓. จ านวนนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าเรียนชั้น  

ป.๑     ๑๔      คน 
๔. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง  ๙๐   % 

งานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- งานจัดการศึกษาภาคบังคับ 

ประถมศกึษาปีที่ 

๑-๖ 

มัธยมศึกษาปีที่ 

๑-๓ 

จ านวนนักเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตร   ๙๐  % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

แผนการใชง้บประมาณโครงการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา 
ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ  
 

หมายเหต ุ

 โครงการระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน   
๑ โครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน - กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๒ โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ ๑๕,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๓ โครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ๑,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๔ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๖,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
เรียนร่วม 

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๖ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนชุมชนแม่ลา
ศึกษา 

๓,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๗ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษา ๕๐๐ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๘ โครงการดุริยางค์โรงเรียน ๒๐,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๙ โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
๕๐,๐๐๐ 

(งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๑๐ โครงพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ๒๔,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๑๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๗,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑๒ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (งบกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน) 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๑๓ โครงการประกันคุณภาพภายใน ๕,๕๐๐ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๑๔ โครงการสร้างนักเรียนดี ด้วยวิถีลูกเสือไทย ๒๐,๐๐๐ 
(งบกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน) 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๑๕ โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๓๐,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑๖ โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร ๒๕,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๑๗ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาผู้เรียน 
 

๑๐,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 



๑๒ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๑๘ โครงการทัศนศึกษา ๓๐,๐๐๐ 
(งบกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน) 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๑๙ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๕,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๒๐ โครงการการบริหารระบบหอพัก - กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๒๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓๙,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๒๒ โครงการสถานศึกษาสีขาว ๕,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๒๓ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพและด้านจริยธรรม ๑๐,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒๔ โครงการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์โรงเรียน ๓๐,๐๐๐ กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

๒๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

๒๐,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๒๖ โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ๑๒,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๒๗ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน ๑,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๒๘ โครงการสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน - กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๒๙ โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน ๒๕,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๓๐ โครงการอาหารกลางวัน ๔๒๔,๐๐๐ 

(อบต.) 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๓๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพครูบุคลากรทางการศึกษา ๓๐,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๓๒ โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า2019 
(COVIC-19) ในสถานศึกษา            

๗๐,๐๐๐ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

แผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ปี๒๕๖๓ 
 

รายการ ประถม มัธยม เพ่ิมเติม รวม 
รายหัว/

ปี 
รวม รายหัว/

ปี 
รวม รายหัว รวม 

เงินอุดหนุน ๑,๙๐๐ ๑๕๕,๘๐๐ ๓,๕๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ - - ๗๑๕,๘๐๐ 

ค่าหนังสือ - ๕๖,๒๕๖ - ๑๓๘,๔๙๗ - - ๑๙๔,๗๕๓ 

ค่าเครื่องแบบ ๓๖๐ ๒๙,๕๒๐ ๔๕๐ ๗๒,๐๐๐ - - ๑๐๑,๕๒๐ 
ค่าอุปกรณ์ ๓๙๐ ๓๑,๙๘๐ ๔๒๐ ๖๗,๒๐๐ - - ๙๙,๑๘๐ 

พัฒนาผู้เรียน ๔๘๐ ๓๙,๓๖๐ ๘๘๐ ๑๔๐,๘๐๐ - - ๑๘๐,๑๖๐ 

รวม ๒๘๓,๓๙๖ ๙๗๘,๔๙๗ - ๑,๒๖๑,๘๙๓ 
 
 

ประถมศึกษา   จ านวน      ๘๒ คน 
มัธยมศึกษา  จ านวน   ๑๖๐  คน 

รวม  ๒๔๒  คน   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

แผนการจัดสรรเงินอุดหนุน   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ระดับ จ านวนเงิน วิชาการ 
๖๐% 

สาธารณูปโภค อาคาร
สถานที่ 

ค่าใช้สอย บริหารเอกสาร
วิชาการ 

๔๐ % 
ประถมศึกษา ๑๕๕,๘๐๐ ๙๓,๔๘๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒,๓๒๐ 

มัธยมศึกษา ๕๖๐,๐๐๐ ๒๒๐,๕๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๔,๕๐๐ 

รวม ๗๑๕,๘๐๐ ๓๑๓,๙๘๐ ๑๐๑,๐๐๐ ๑๐๑,๐๐๐ ๑๐๑,๐๐๐ ๖,๙๒๐ 
 
 

แผนการจัดสรรงบประมาณวิชาการ ๖๐%  คิดเป็น ๑๐๐% 
 

ระดับชั้น วิชาการ๑๐๐% คิดรายหัวในห้องเรียน  ๒๐ %  /ปี โครงการ 
๘๐%+ เศษที่เหลือ จ านวนเงิน เฉลี่ย/ห้อง/กลุ่มสาระ 

ประถมศึกษา ๙๓,๔๘๐ ๑๘,๖๙๒ - ๗๔,๗๘๔ 
มัธยมศึกษา ๒๒๐,๕๐๐ - ๘,๐๐๐/สาระ ๒๑๒,๕๐๐ 

รวม ๓๑๓,๙๘๐ ๑๘,๖๙๒ ๖๔,๐๐๐ ๒๘๗,๒๘๔ 

 
 

 
ระดับชั้น 

คิดรายหัวในห้องเรียน/เทอม 

จ านวนเงิน เฉลี่ย/ห้อง/กลุ่มสาระ 

ประถมศึกษา ๑๔,๖๑๘ - 

มัธยมศึกษา - ๔,๐๐๐/สาระ 

รวม ๙,๓๔๘ ๓๒,๐๐๐ 

 

 

 

 



๑๕ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ส่วนที่  ๒   
รายละเอียดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

 
โครงการ                           โครงการส่งเสริมการท าวิจัยชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
แผนงาน                 กลุ่มงานวิชาการ 
กลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ ๓  เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ , ๗.๗ 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นางสาวพิมชนก  มณีธร, หัวหน้าทุกกลุ่มสาระ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ             วันที่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.   หลกัการและเหตผุล 

           ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๒  มีสาระส าคัญที่เน้นการปฏิรูปการศึกษา  โดยเฉพาะ
การปฏิรูปการเรียนการสอน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนโดยตรง  ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน  จึงต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทให้เป็นผู้รอบรู้และสามารถท าวิจัยได้ 

         การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง  น ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียน ประโยชน์ท าวิจัย
ไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น 

๒.   วตัถปุระสงค ์
๒.๑    เพ่ือแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน 
๒.๒    เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

๓.   เปาูหมาย    
 ด้านปรมิาณ 
              ครูโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกคน   
      ด้านคุณภาพ 

         ๓.๑  ครูสามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๓.๒  ครูสามารถน าแนวทางที่ได้จากการวิจัยมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกัน 
พัฒนาศาสตร์ของวิชาชีพให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 ๓.๓  ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ครูต้องการ 



๑๘ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

 
๔.   กจิกรรม 

๔.๑  จัดประชุมครูผู้สอนวางแผนงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
๔.๒  ครูผู้สอนร่วมกันศึกษาปัญหา  วิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบ 
๔.๓  ครูผู้สอนท าการวิจัยและสรุปผลที่ได้ 
๔.๔  ครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป     

 
๕. ปฏทิินปฏบิตังิาน 

 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. 
๕.๑   การประชุมเตรียมแผน            
๕.๒   ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา            
๕.๓   วิจัยและสรุปผล 
๕.๔   อภิปรายผล 

           

            

๖.   งบประมาณ 

 - 

๗.   การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดั วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

๑.  ครูผู้สอนสามารถท างานวิจัยได้ 
๒.  ครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยมา
ใช้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

-  แบบสรุปการส่งงานวิจัย 
 
 

-  ผลการเรียนของนักเรียน 
-  เอกสารการวิจัยในชั้นเรียน 
 

 

 



๑๙ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
             ( นายธวัช   โลกา ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

๘.๑    ช่วยปรับเปลี่ยนบทบาทของครู ท าให้ครูเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
๘.๒    ครูผู้สอนสามารถท างานวิจัยได้ 
๘.๓    ครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 
            

 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ผู้เสนอโครงการ            
                                               
    (นางสาวพิมชนก  มณีธร) 
           ต าแหน่งครู                                                

         ผู้เสนอโครงการ            
                                               
     (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                                                



๒๐ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                           โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ  
แผนงาน                 กลุ่มงานวิชาการ 
กลยทุธโ์รงเรยีน   กลยุทธ์ที่๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วน 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน    

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นายพิพัฒน์   ทองปินตา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ             วันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๖๔   –   ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๑๕,๐๐๐  บาท 

 
๑.   หลกัการและเหตผุล 
 โครงการนี้เกิดขึ้นเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจและมีความประสงค์ท่ี
จะเข้าศึกษาต่อ ทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นอกเหนือจากจากการแนะแนว
การศึกษาต่อแล้วนั้น ยังมีกิจกรรมนันทนาการที่น ามาเสริมเพ่ือสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ เพราะว่าปัจจุบันมีการให้ความส าคัญ กับการเลี้ยงดูเด็กและมีเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้มากมาย แต่ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพียงเท่านั้นคงไม่เพียงพอ เพราะการเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์นั้นต้องมีกระบวนการบ่มเพาะทักษะพ้ืนฐานด้าน ต่างๆ เช่น คุณธรรม และจริยธรรม    ที่เทคโนโลยีไม่
สามารถปลูกฝังได้ เด็กไทยส่วนใหญ่ถูกละเลยเรื่องความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม      ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่
มนุษย์ทุกคนควรมีในภายในจิตใจ เพ่ือเป็นวัคซีนปูองกันสิ่งไม่ดี เด็กดีจะดีได้ไม่ได้ดีเพราะเรียนเก่งเพียงอย่างเดียว
แต่ต้องดีมาจากภายในด้วย  
๒.   วตัถปุระสงค ์

๒.๑    เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ  
๒.๒    เพ่ือสอนให้เด็กเห็นถึงคุณค่าของการมี คุณธรรม และ จริยธรรม 

๓.   เปาูหมาย    
 ด้านปรมิาณ 

จ านวนนักเรียนในเขตและนอกเขตบริการ   
ด้านคุณภาพ 

นักเรียนในเขตและนอกเขตบริการ  เข้าเรียนในโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ร้อยละ ๘๕ 
 
 



๒๑ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๔.   กจิกรรม 
๔.๑  ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔.๒  จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
๔.๓  ออกประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนสมัครเข้าเรียน  
๔.๔  ก าหนด วัน เวลา ที่รับสมัคร 

๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. 

๕.๑   ตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๕.๒   จัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 

           

๕.๓   ออกประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนสมัครเข้าเรียน 

           

๕.๔   ก าหนด วัน เวลา ที่รับ
สมัคร 

           

 ๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ หมายเหต ุ

๑.จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
๒.แนะแนวนักเรียนสมัครเข้าเรียน 

๑,๐๐๐  บาท 
๑๔,๐๐๐  บาท              

 

 

๗.   การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดั วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

๑. นักเรียนในเขตและนอกเขตบริการ  
เข้าเรียนในโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
ร้อยละ ๘๕ 

-  นักเรียนในเขตและนอกเขตบริการ   
 
 

- ใบสมัครเรียน 

 



๒๒ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

๘.๑     สามารถเพ่ิมพูนความคิดในการเลือกโรงเรียนให้กับนักเรียน  
 ๘.๒     สามารถท าให้เด็กๆเข้าใจถึงคุณค่าของการมี คุณธรรมและจริยธรรม  

 
 
                 

              ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
                   (นายพิพัฒน์  ทองปินตา)                                                 ( นางไพจิตรา  นันติอูป ) 
                           ต าแหน่ง คร ู                                                    หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

    ผู้อนุมัติโครงการ 
 

     ( นายธวชั   โลกา ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                            ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  
แผนงาน                 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกใน

ความเป็นชาติไทย  ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา 
    ผู้เรียน 
    ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
    ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นายทวีเดช   ฌานชีวิน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ             วันที่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๑,๐๐๐  บาท (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 
๑.   หลกัการและเหตผุล 
        สภาพชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา   ชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท า
นา ท าไร่ท าสวน   เลี้ยงสัตว์   ค้าขายและรับจ้าง    สภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับค่อนข้างยากจน  ด้วยสภาพความ
เป็นอยู่ของนักเรียน ส่วนใหญ่ผู้ปกครองท างานด้านเกษตร  ทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินชีวิต
แบบพอเพียง  จึงจัดท าโครงการเกษตรพอเพียงแบบหมุนเวียนในโรงเรียน  เพ่ือเสริมอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 



๒๔ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

สานฝันรายได้เสริมระหว่างเรียน ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักตามฤดูกาลและปลอดสารพิษ โดยโรงเรียนให้
เมล็ดพันธุ์และกระบวนการเรียนรู้ในการดูแลผักสวนครัวให้เจริญงอกงาม ผลผลิตที่ได้สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันโดยใช้ผักประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทานในโรงเรียน   และให้นักเรียนที่เป็นเด็กพักนอนได้น าไป
รับประทานที่บ้านพักและจ าหน่ายสู่ชุมชนในราคาพอเพียง นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน  เป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงสู่การปฏิบัติ      
ที่เป็นเลิศ 
๒.   วตัถปุระสงค ์

๑.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในการท าการเกษตรแบบหมุนเวียนไว้รับประทานและ 
น าทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๒.  นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน 
๓.  น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ                    

๓.   เปาูหมาย    
 ด้านปรมิาณ 
               ครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกคน   

ด้านคุณภาพ 
         นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษามีความเรียนรู้และมีทักษะในการท าการเกษตรแบบหมุนเวียน

ไว้รับประทานและน าทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๔.   กจิกรรม 

๔.๑   การประชุมเตรียมแผน 
๔.๒   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๔.๓   ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

  - การปลูกผักปลอดสารพิษ 
  - การท าน้ าหมักชีวภาพ 
  - การเลี้ยงปลา 

- การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
- การเพาะเห็ดนางฟูา 

๔.๔   สรุปผลโครงการ 
 
 
 

 



๒๕ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. 

๕.๑  การประชุมเตรียมแผน            
๕.๒  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ            
๕.๓  ลงมือปฎิบัติกิจกรรม 
- การปลูกผักปลอดสารพิษ 
- การท าน้ าหมักชีวภาพ 
- การเลี้ยงปลา 
-การเพาะเห็ดนางฟูา 
-การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 

           

๕.๔  สรุปผลโครงการ            

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ หมายเหต ุ

๑.  การปลูกผักปลอดสารพิษ 
๒.  การท าน้ าหมักชีวภาพ 
๓.  การเลี้ยงปลา 
๔. การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
๕.การเพาะเห็ดนางฟูา 

 
 

๑,๐๐๐ 

 

๗.   การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๕% ได้เรียนรู้
และมีทักษะในการท าการเกษตรแบบ
หมุนเวียนไว้รับประทานและน าทักษะ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

-  การสังเกต 
-  การประเมินผล 
 
 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 



๒๖ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

๘.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
                          (นายทวีเดช   ฌานชีวิน)            (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
           ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย               หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 

     ผู้อนุมัติโครงการ 

 
    ( นายธวชั   โลกา ) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๗ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                            ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
แผนงาน                 งานวิชาการ 
กลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นายพิพัฒน์   ทองปินตา,นางมาลัยวรรณ   พวงวิเชียร 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ                ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๖,๐๐๐  บาท 

 
๑.   หลกัการและเหตผุล 

ห้องสมุดถือได้ว่าเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าความรู้และแหล่งที่เอ้ือประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างหลากหลาย ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและเป็นกลุ่มที่เด่นชัดที่สุด ท า
ให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝุรู้ใฝุเรียน รักการเขียนรักการค้นคว้า และที่ส าคัญที่สุดท าให้นักเรียนรักการอ่าน 
เพราะการอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม อย่างไรก็ตามการอ่านหนังสือของคนไทยยังไม่
แพร่หลายเมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินด้านอ่ืน โรงเรียนซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้พ้ืนฐานในการส่งเสริมนักเรียน
ให้มีนิสัยรักการอ่านได้มากท่ีสุด จึงจ าเป็นต้องน ากิจกรรมห้องสมุดดึงดูดนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง
และเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นจึงได้เกิดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านข้ึน 

ดังนั้น ทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จัดโครงการ “กิจกรรมสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นหอ้งสมดุมชีวีติ” 
เพ่ือให้นักเรียนรักการอ่าน เพราะการอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองสร้างผู้เรียนใฝุรู้ใฝุเรียน และเป็นไปตาม
ตัวชี้วัด อันเป็นทางสู่การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

  



๒๘ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๒.   วตัถปุระสงค ์
๒.๑   เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร เห็นความส าคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการ

อ่าน ตลอดจนให้การอ่านน าไปสู่การใฝุรู้ใฝุเรียนตลอดชีวิต 
 ๒.๒   เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสร้างเสริมลักษณะนิสัยให้
นักเรียนรักการอ่าน 
 ๒.๓   เพ่ือให้ห้องสมุดมีหนังสือ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับห้องสมุด โรงเรียนเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน 
 ๒.๔   เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ครู นักเรียน ผู้บริหาร มีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๕   เพ่ือเฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบัน 
๓.   เปาูหมาย    
 ด้านปรมิาณ 
           ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกคน   
 ด้านคุณภาพ 

๑.   โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลายและสามารถจัดกิจกรรม 
ให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน 
  ๒.  นักเรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและมีนิสัยรักการอ่าน สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างต่อเนื่อง 
  ๓.  ครูและนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมมากข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 
๔.   กจิกรรม 

๔.๑  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๔.๒  ประชุมคณะครูเพ่ือแต่งตั้งคณะท างานและวางแผนในการด าเนินโครงการ 
 ๔.๓  ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
 ๔.๔  ติดตามและประเมินผล 
 ๔.๕  สรุปและรายงานผล 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. 
๕.๑   เสนอโครงการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

           

๕.๒   ประชุมคณะครูเพ่ือแต่งตั้ง
คณะท างานและวางแผนในการ
ด าเนินโครงการ 

           

๕.๓   ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
๕.๔   ติดตามและประเมินผล 
๕.๕   สรุปและรายงานผล 

           
 

๖. งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ หมายเหต ุ

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน 

- ตะกร้าหนังสือเคลื่อนที่ 

- กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย 

- หนังสือส่งเสริมการอ่าน 

๖,๐๐๐  บาท  
 
 

       ๕๐๐ 

๗.   การประเมนิผล 
 

ตวัชีว้ดั วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

๑.ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้
ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
อย่างจริงจังและมากยิ่งข้ึน 
๒.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งข้ึน 

- บันทึกการยืมหนังสือและบันทึกสถิติ
การใช้ห้องสมุด 
 
- ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 

- แบบบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด 
- ทะเบียนการยืมหนังสือห้องสมุด 
 
- แบบบันทึกการอ่าน 

  

 



๓๐ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๘. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

๘.๑   นักเรียนมีทักษะในการใช้ห้องสมุดมากข้ึน ร้อยละ ๘๕ 
 ๘.๒   นักเรียนรู้วธิีการและสามารถแสวงหาความรู้และวิทยาการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนา
ตนเองและมีนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน 
 ๘.๓   ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม กิจกรรมที่มีชีวิตและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือให้นักเรียนจัดการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ๘.๔   ห้องสมุดสามารถพัฒนาเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมห้องสมุดที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับ
โรงเรียนภายในกลุ่มได้ 
 ๘.๕   ห้องสมุดมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ได้มากขึ้นกว่าเดิม 
 ๘.๖   บิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการอ่านให้กับนักเรียน 
 ๘.๗   บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาเห็นความส าคัญและตระหนักในนิสัยรักการอ่าน
เพ่ือสร้างภูมิปัญญาและองค์ความรู้จากการอ่านที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนตามแนวปฏิบัติการเรียนรู้สู่การใช้
ความรู้เป็นฐานในการด ารงชีวิต 

        
 
 
            ผู้เสนอโครงการ                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
                 (นายพิพัฒน์   ทองปินตา)                                          (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                         ต าแหน่ง คร ู                                             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 ผู้อนุมัติโครงการ 

 
( นายธวัช   โลกา ) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                           โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม 
แผนงาน                 งานวิชาการ 
กลยทุธโ์รงเรยีน   กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม  
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นางมาลี   ค าภีระ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   - 

๑.หลกัการและเหตผุล            
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนด

ความมุ่งหมายและหลักการไว้ในมาตรา  ๖  ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และก าหนดแนวการจัดการศึกษาในมาตรา  ๒๒  ว่า  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  และมาตรา  ๒๔  ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  รักการอ่าน
และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นการจัดการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งทาง



๓๒ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  ฝึกให้เป็นผู้คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  มีนิสัยรักการ
อ่านและเกิดการใฝุรู้ ใฝุเรียนอยู่เสมอ 
           จากการส ารวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การ
เขียนและคิดค านวณต่ า   ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหานี้ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
จึงจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ขึ้น โดยการให้ครูประจ าชั้นหรือครู
ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าวให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป 
๒.วตัถุประสงคโ์ครงการ 
       ๑)  เพ่ือจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  
       ๒)  เพ่ือจัดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านให้นักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน  มีพัฒนาการด้านการอ่านที่สูงขึ้น 
๓. เปาูหมาย 
          ๓.๑) เปาูหมายเชงิปริมาณ 
     ๑) จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่านและการคิดค านวณทุกคน 
     ๒) นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ร้อยละ  ๖๐ มีคะแนนเฉลี่ยระดับ ๒ 
           ๓.๒) เปูาหมายเชงิคณุภาพ 
              นักเรียนที่ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการสอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง มีพัฒนาการด้านการอ่าน
และคิดค านวณสูงขึ้น 
๔.  กจิกรรม/ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
    ๔.๑  การประชุมเตรียมแผน 

๔.๒  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๔.๓  รูปแบบกิจกรรมการพัฒนา   

    ๑.  คัดกรองนักเรียน 
        ๒.  ส่งนักเรียนไปวัด IQ ณ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 
                  ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร งานเรียนร่วม/คณะกรรมการคัดกรองและจัดท า IEP 

๔.  จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
          ๕.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล สอนตาม IEPโดยครูพ่ีเลี้ยงนักเรียน 
           พิเศษและสอนซ่อมเสริมโดยครูประจ าชั้นจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหา 
           การอ่านเขียนและคิดค านวณอย่างต่อเนื่อง 
       ๖.  ประเมินผลพัฒนาการด้านการอ่านและการคิดค านวณทุกเดือน                     



๓๓ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๗.  ประชุมและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อสรุปผลงานและน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง 
     แก้ไข 

๔.๔  จัดท ารายงานการด าเนินงาน 
๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. 

๕.๑  การประชุมเตรียมแผน            
๕.๒  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ            
๕.๓  รูปแบบกิจกรรมการพัฒนา   
        ๑.  คัดกรองนักเรียน 
        ๒.  ส่งนักเรียนไปวัด IQ  
ณ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย  
        ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร งานเรียนร่วม 
คณะกรรมการคัดกรองและจัดท า 
IEP 
        ๔.  จัดหาสื่อ บริการ ความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
        ๕.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
        ๖.  จัดกิจกรรมสอนซ่อม
เสริมและสอน 
        ๗.   ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
๕.๔   จัดท ารายงานการ
ด าเนินงาน 

 
 
 

          



๓๔ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๖.   งบประมาณ                           - 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ หมายเหตุ 

รูปแบบกิจกรรมการพัฒนา 
  ๑.  คัดกรองนักเรียน 
  ๒.  ส่งนักเรียนไปวัด IQ ณ โรงพยาบาลแม่ลา
น้อย  
  ๓.  แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหาร งานเรียน
ร่วม/คณะกรรมการคัดกรองและจัดท า IEP 
  ๔.  จัดหาสื่อ บริการ ความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 
  ๕.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอน
เฉพาะบุคคล 
  ๖.  จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและสอนตามIEP  
  ๗.  ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

 
 

๗.   การประเมนิผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑.มีกิจกรรมคัดกรองนักเรียน คัดกรองนักเรียน 
 

แบบคัดกรอง 

๒.นักเรียนที่บกพร่องทางการ
เรียนรู้ได้รับการสอนซ่อมเสริม 

ส ารวจจ านวนนักเรียน 
 

แบบส ารวจรายการ 

๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
สูงขึ้น 

ส ารวจ/ตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 

แบบส ารวจรายการ 

 
 
    
 
 



๓๕ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
๘.๑  ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและครูประจ าชั้นได้ดูแลช่วยเหลือทางด้านการศึกษาให้กับ

นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่านและการ
คิดค านวณทุกคน 

๘.๒ นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ  ๖๐ มีคะแนนเฉลี่ยระดับ ๒ 
 
  
 
                   ผู้เสนอโครงการ                                                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
                 (นางมาลี   ค าภีระ)                                                       ( นางไพจิตรา  นันติอูป ) 
            ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ                                           หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
                                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                                         ( นายธวัช   โลกา ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๓๖ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                            อบรมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
แผนงาน                  งานวิชาการ 
กลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ ๒  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความส านึก

ในความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑     

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นายพิพัฒน์   ทองปินตา,นายธนทัต   เพียรวิทย์  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๓,๐๐๐  บาท 

 
๑.   หลกัการและเหตผุล 
 สภาพสังคมปัจจุบัน   การพัฒนาด้านการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพการเรียนและตัวผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ  กระบวนการเรียนรู้จึ งเป็นการพัฒนากลุ่มคนให้มีลักษณะสัมพันธ์กับวัฒนธรรมประเพณี
สิ่งแวดล้อม  บูรณาการระหว่างความรู้ความสามารถ  การปฏิบัติจริง  ความมีคุณธรรมจริยธรรม  ความกตัญญูต่อ
ผู้มีพระคุณ  และการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  
ร่วมกับวัดแม่ลาหลวง  คริสตจักรสันติสุข  และสถานีต ารวจภูธรแม่ลาหลวง   ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน  ด้วยเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน  จึงได้จัดท าโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม   เพ่ือสนับสนุนนักเรียนได้ศึกษา  ปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนา  และหลักกฎหมาย
เบื้องต้น  เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโดยการบ าเพ็ญคุณความดี  อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 

  
๒.   วตัถปุระสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 ๒.๒  เพ่ือทราบแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนเป็นคนดี 
 ๒.๔  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
 ๒.๕  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  คุณธรรมชั้นน า 



๓๗ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๓.   เปาูหมาย    
 ด้านปรมิาณ 
           ครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกคน   
  ด้านคุณภาพ 
          ครูและนักเรียนในโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักการทาง
ศาสนาได้ถูกต้อง 
๔.   กจิกรรม 
     ๔.๑   การประชุมเตรียมแผน 
 ๔.๒   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
 ๔.๓   รูปแบบกิจกรรมการอบรม   

     ๑.  กิจกรรมพบพระช าระใจ 
         ๒.  กิจกรรมเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ/คริสต์ 
          ๓.  กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย  ๑๒  ประการ 

        ๔.  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์ 
         ๕.  กิจกรรมพัฒนาการยิ้ม  ไหว้  ทักทาย 
 ๖.  กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 

๗.  กิจกรรมท าดีทุกวัน 
๘. ประเมินผลการอบรม 

๔.๔  สรุปผลโครงการ 
๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 
๑. การประชุมเตรียมแผน            

๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ            

๓. รูปแบบกิจกรรมการอบรม   
- กิจกรรมพบพระช าระใจ 

           

- กิจกรรมเรียนรู้หลักศาสนา
พุทธ/คริสต์ 

           

- กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก
คนไทย  ๑๒  ประการ 

           



๓๘ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

- กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมทุกวันศุกร์ 

           

-กิจกรรมพัฒนาการยิ้ม  ไหว้  
ทักทาย 

           

-กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 

           

- กิจกรรมท าดีทุกวัน            

๔. ประเมินผลการอบรม            
๕. สรุปผลโครงการ            

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ หมายเหต ุ

รปูแบบกจิกรรมการอบรม   
๑.  กิจกรรมพบพระช าระใจ 
๒.  กิจกรรมเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ/คริสต์ 
๓.  กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย  ๑๒  ประการ 
๔.  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์ 
๕.  กิจกรรมพัฒนาการยิ้ม  ไหว้  ทักทาย 
๖.  กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
๗. กิจกรรมท าดีทุกวัน 

 

 

๓,๐๐๐  บาท 

 

      

 

 

๗.   การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดั วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

๑.  ครูและนักเรียนได้รับความรู้จาก
การฝึกอบรม 
๒.  ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕ 
  มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตน
ตามหลักการทางศาสนาได้ถูกต้อง 

-  การสังเกต 
-  การประเมินผล 
-  การสังเกต 
-  การตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบประเมินผล 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 



๓๙ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

          ๘.๑   นักเรียนรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 ๘.๒   น าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 ๘.๓   นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนดี 
 ๘.๔   นักเรียนกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง 
 ๘.๕   น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม 
 
 
 
 

           ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
              ( นายพิพัฒน์   ทองปินตา)                                                   ( นางไพจิตรา     นันติอูป) 
                       ต าแหน่ง  ครู                                                      หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

  ผู้อนุมัติโครงการ 

 
  ( นายธวัช   โลกา ) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๐ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                            โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา 
แผนงาน                 งานวิชาการ 
กลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

เต็มศักยภาพ  
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
    จัดการเรียนรู้ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นางสาวอัญชลีพร กุลบุตร, นายทศพร  พจนาปิยะกุล  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๕๐๐   บาท 

๑.   หลกัการและเหตผุล 
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีรูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ
ในสิ่งที่เรียนรู้  และฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งที่มีผลส าคัญในการให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพคือ
แหล่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์และ มีสื่อการเรียนที่หลากหลายท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น  สนใจ ใฝุเรียน  ใฝุรู้  
และมีกิจกรรมฝึกและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ผู้เรียนทุกสาขาวิชา 
 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  ต้องมีแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  รวมทั้งประสานความร่วมมือจากหลายฝุาย  ชุมชนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในการให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนในการจัดกิจกรรม  รวมถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีประสบการณ์ตรง  ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้น   โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งที่อยู่ในและนอกสถานศึกษา ท าให้ผู้ เรียนที่ออกไปศึกษานอก



๔๑ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

สถานศึกษาไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   ได้รับประสบการณ์ตรงเพ่ือเก็บไว้เป็นต้นทุนในการด ารงชีวิตทั้งปัจจุบันและ
อนาคต   
๒.   วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑   เพ่ือจัดหาแหล่งเรียนรู้ ให้มีอย่างพอเพียงและเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ๒.๒   เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนตามธรรมชาติ
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๓   เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ  และเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน  สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ นอกชั้นเรียน 
 ๒.๔   เพ่ือเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
๓.   เปาูหมาย    
 ด้านปรมิาณ 

๑.    ครูและบุคลกรทางการศึกษา 
           ๒.    นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
  ๓.    แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน     
 ด้านคุณภาพ 

๑.  นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาน าประสบการณ์ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้มาพัฒนาการเรียน
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ดียิ่งขึ้น 

๒.  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
๔.   กจิกรรม                     

๔.๑  เสนอโครงการ 
๔.๒  ขออนุมัติโครงการ  
๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๔.๔  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ วางแผนด าเนิน 
๔.๕  รายงานผล 
๔.๖  ด าเนินงานตามโครงการ 
     ๔.๖.๑  ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 

     ๔.๖.๒  วางแผนก าหนดแนวทางเลือกในการปฏิบัติงาน 
       ๔.๖.๓  ปฏิบัติตามแผนด าเนินงาน 
    ๔.๗  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล 
 



๔๒ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๔.๑  เสนอโครงการ 
๔.๒  ขออนุมัติโครงการ  
๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๔.๔  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ 
วางแผนด าเนิน 
๔.๕  รายงานผล 
๔.๖  ด าเนินงานตามโครงการ 

๔.๖.๑  ศึกษาสภาพปัจจุบัน
และปัญหา 
       ๔.๖.๒  วางแผนก าหนด
แนวทางเลือกในการปฏิบัติงาน 
       ๔.๖.๓  ปฏิบัติตามแผน
ด าเนินงาน 
๔.๗  นิเทศ  ติดตาม ประเมินผล 
 

           

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ หมายเหต ุ

ด าเนินงานตามโครงการ 
    ๑.  ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 
    ๒.  วางแผนก าหนดแนวทางเลือกในการ
ปฏิบัติงาน 
    ๓.  ปฏิบัติตามแผนด าเนินงาน 
 

 
 

๕๐๐ บาท 

 
 

ส ารวจแหล่งเรียนรู้  รายงาน 

 

 



๔๓ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๗.   การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดั วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช้ 

๑.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ อย่าง
พอเพียงและเหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
๒.แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
นักเรียนตามธรรมชาติอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
๓.นักเรียนมีทักษะ  มีโลกทัศน์ และ
สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ นอกชั้นเรียน 
๔.นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และ
คนในชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

- สอบถามความคิดเห็นของ 
นักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง 
- การท าแบบสอบถามหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน 
 
 
 
- ครูท าการประเมินนักเรียน 
 
- สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
คณะครู และผู้ปกครอง 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 ๘.๑   นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาน าประสบการณ์ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้มาพัฒนาการเรียนให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ดียิ่งขึ้น 
 ๘.๒   โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตรงตามความต้องการของสถานศึกษา 
 ๘.๓   ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

         ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
             (นางสาวอัญชลีพร กุลบุตร)                                                (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
            ต าแหน่ง  ครู                                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
( นายธวัช   โลกา ) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 



๔๔ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                            โครงการดุริยางค์โรงเรียน 
แผนงาน                  กลุ่มงานวิชาการ 
กลยทุธโ์รงเรยีน               กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ๓.๑  จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นายทวีเดช  ฌานชีวิน ,นายพพัิฒน์  ทองปินตา  
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ               ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.   หลกัการและเหตผุล 
                  วงดุริยางค์เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการน าขบวน ของโรงเรียน  และรวมทัง้งานบริการชุมชน เพ่ือท าให้
เสียงดนตรีในการบรรเลงมีคุณภาพเสียงที่ควบคุมวงดุริยางค์ได้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น จาเป็นต้องเพ่ิมเครื่องดนตรีอีก
หลายชิ้น และอุปกรณ์บางชิ้น ก็เสื่อมโทรมตามกาลเวลา ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องดนตรีให้มีการพร้อม
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งประกอบกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ก็มีความสนใจและเห็นในความส าคัญ
ของดนตรีอันจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียน ได้ใช้ช่วงเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด 
และจะเป็นการแสดงศักยภาพของโรงเรียน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒.   วตัถปุระสงค ์

       ๒.๑   เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี 
       ๒.๒   เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด 
       ๒.๓    เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของโรงเรียน 



๔๕ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๓.   เปาูหมาย 
                 นักเรียนชุมนุมดุริยางค์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  จานวน ๔๐  คน 

 ๓.๑  เชงิปรมิาณ 
- นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  ๔๐  คน 
- บุคลากรและชุมชนในท้องถิ่น 

    ๓.๒  เชงิคณุภาพ 
     ได้วัสดุอุปกรณ์ ดุริยางค์ เพ่ือใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน 

๔.   กจิกรรม 
                               ๔.๑  วางแผนการจัดโครงการ 

           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
           ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
           ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
 
๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 
๕.๑  วางแผนการจัดโรงการ 
๕.๒ เขียนโครงการและขออนุมัติ   
       โครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ   
       ด าเนินงาน 

           

๕.๔  ด าเนินกิจกรรมตาม 
     แผนการปฏิบัติงาน 
๔.๕  สรุปและประเมินผล                 
     การจัดโครงการ 

           

 

 



๔๖ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ หมายเหต ุ

-   จัดซื้ออุปกรณ์และด าเนินกิจกรรมตาม 
     แผนการปฏิบัติงาน 
 

     ๒๐,๐๐๐ บาท                  

       
 

          

๗.   การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.นักเรียนมีความรู้ ทักษะด้านดนตรี  
๒.นักเรียนสามารถบรรเลงเพลงบังคับได้  

- การสังเกต  
- การสัมภาษณ์  

- แบบบันทึก  
- แบบสัมภาษณ์  

๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

    ๘.๑  นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านทฤษฎีดนตรีตามที่ได้รับการฝึก  
    ๘.๒  นักเรียนสามารถบรรเลงเพลงได้ 
    ๘.๓  โรงเรียนมีวงดุริยางค์เพ่ือใช้ส าหรับกิจกรรมของโรงเรียน และชุมชน 
 
 
                    ผู้เสนอโครงการ                                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
               (นายทวีเดช  ฌานชีวิน  )                                               (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                   ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย                            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายธวัช   โลกา) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
                                                                                                                                                                                        
 



๔๗ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                            เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
แผนงาน                  กลุ่มงานวิชาการ 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีน               กลยุทธ์ที่๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกใน 
ความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นายทศพร  พจนาปิยะกุล,นายธนทัต   เพียรวิทย์ 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ                ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐ บาท  (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.   หลกัการและเหตผุล 
 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถโดยรวมของกิจกรรม



๔๘ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

การเรียนการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
เห็นความส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนารี  จึงร่วมกันจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
ของลูกเสือ-เนตรนารี ขึ้น 
๒.   วตัถปุระสงค ์
  ๒.๑ เพ่ือให้ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่าย
พักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ตามเนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑   
  ๒.๒ เพ่ือให้ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัย มีความอดทน และสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
  ๒.๓ เพ่ือให้ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ได้รับความรู้และฝึก
ประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม  
๓.   เปาูหมาย 

๓.๑  เชงิปรมิาณ 
  ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาจ านวน ๒๙๖  นาย 
๓.๒  เชงิคณุภาพ 
  ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ได้รับความรู้ และ

ฝึกประสบการณ์  จากการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๕ 
๔.   กจิกรรม 

                               ๔.๑   วางแผนการจัดโครงการ 
           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
           ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
                    ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 

 
๖. งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐  บาท 

งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      จ านวน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนโครงการ        จ านวน   ๓๐,๐๐๐  บาท 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ ผูร้บัผดิชอบ 

๑ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ 
๒ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 ๑๐,๐๐๐   บาท 
 ๔๐,๐๐๐ บาท 
    

นายธนทัต   เพียรวิทย์ 
นายทศพร   พจนาปิยะกุล 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 

๕.๑  วางแผนการจัดโครงการ 
๕.๒  เขียนโครงการและ                     
       ขออนุมัติโครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
       ด าเนินงาน 

           

๕.๔ ด าเนินกิจกรรมตาม  
      แผนการปฏิบัติงาน 
๔.๕ สรุปและประเมินผล                 
      การจัดโครงการ 
 

           



๕๐ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๗.   การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือใช้วัดและประเมินผล 

๑ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ 
๒ นักเรียนได้ท างานร่วมกัน มีความ
รับผิดชอบ 
๓ นักเรียนมีระเบียบวินัย และความ
อดทน 
๔. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

๑ ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมการเดิน 
ทางไกล  และอยู่ค่ายพักแรม 
๒. การปฏิบัติกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆ 
       
๓. ตอบแบบสอบถาม   
 
๔. การสังเกต 

๑ กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่
ค่ายพักแรม 
๒. กิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆ 
 
๓. แบบสอบถาม 
 
๔. แบบสังเกต 

๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

     ๘.๑  นักเรียนทุกคนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้  และ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๘.๒  นักเรียนมี ความรับผิดชอบในหน้าที่เมื่อท างานเป็นกลุ่ม 
     ๘.๓  นักเรียนมีระเบียบวินัย และ ความอดทน 
     ๘.๔  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความหวงแหนที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
 
 
                   ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
            (นายทศพร  พจนาปิยะกุล)                                                 (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                     ต าแหน่ง ครู                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายธวัช   โลกา) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 



๕๑ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                           พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการเรียน 
แผนงาน                  กลุ่มงานวิชาการ 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีน             กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่๓.เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ 

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
    สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย์และนางไพจิตรา นันติอูป 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ               ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๒๔,๐๐๐  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.   หลกัการและเหตผุล 

           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ระบุแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในหมวด ๔ มาตรา 
๒๖  ว่า ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา การที่สถานศึกษามีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพ 
หลากหลาย ครอบคลุมการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนทุกด้าน จะท าให้ได้ข้อมูลที่น าไปใช้พัฒนานักเรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุแนวทางการจัด
การศึกษาดังกล่าว โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนขึ้น  
 



๕๒ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

 
๒.   วตัถปุระสงค ์

    ๒.๑   เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สามารถวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
    ๒.๒  เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีความหลากหลายสามารถวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ 
    ๒.๓ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ๒.๔ เพ่ือพัฒนารูปแบบการรายงานผลการเรียน มีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สาระครบถ้วน 
 

๓.   เปาูหมาย 
  ๓.๑  เชงิปริมาณ 
     ได้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๒  เชงิคุณภาพ 

        ได้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย  
 
๔.   กจิกรรม 
                   ๔.๑  วางแผนการจัดโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการเรียน 
           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
           ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
           ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 

๕.๑ วางแผนการจัดโครงการ 
๕.๒ เขียนโครงการและขออนุมัติ    
      โครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ    
      ด าเนินงาน 

           

๕.๔  ด าเนินกิจกรรมตาม    
      แผนการปฏิบัติงาน 
๔.๕  สรุปและประเมินผล            
      การจัดโครงการ 

           

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ หมายเหต ุ

 ๑ . สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 
 ๒ . ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนให้สูงขึ้น  
 ๓ . ก าหนดวิธีการและรูปแบบการรายงานผลการเรียน        
๔ . จัดท า “รายงานความก้าวหน้าของนักเรียน”  
 

   ๒๐,๐๐๐ บาท 
       ๕๐๐ บาท 
       ๕๐๐ บาท 

  ๓,๐๐๐ บาท 

ครูประจ าชั้น / ครูประจ ากลุ่มสาระ
ฝุายวิชาการ 

๗.   การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. มี เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สามารถวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

๒. มี เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ใ ห้ มี ค ว า ม
หลากหลายสามารถวั ดและประ เมิ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ครอบคลุม
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

- ส ารวจ  
- สังเกต  
 
 
- ทดสอบ  
 
 
 
 

- แบบส ารวจเครื่องมือวัดและประเมินผลแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
- แบบสังเกตการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
- แบบทดสอบ  
- แบบ ปพ.ต่าง ๆ  
 
 
 
 



๕๔ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๓. มีเครื่องมือวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

๔. มีการรายงานผลการเรียน มีข้อมูลที่
ถูกต้อง ชัดเจน สาระครบถ้วน 

- ตรวจผลงาน  
 
 
- ส ารวจ  
- สัมภาษณ์  
 

- แบบส ารวจ  
- แบบสัมภาษณ์  
 
- แผนการสอน  
- หลักสูตรสถานศึกษา  

 
๘.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

                    ผู้เสนอโครงการ                                                               ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
            
              (นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัลย์)                                                     (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                     ต าแหน่ง  ครู                                                         หัวหน้ากลุม่บริหารงานวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายธวัช   โลกา) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

          ๘.๑  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมพฤติกรรมของนักเรียนทุกด้าน  
    ๘.๒  ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนถูกน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
 



๕๕ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                            โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน                  กลุ่มงานวิชาการ 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีน               กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๑  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
    สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ                นางไพจิตรา  นันติอูป.นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย์,นางสาวพิมชนก  มณีธร 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ                ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๗,๐๐๐  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.   หลกัการและเหตผุล 
            ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๖๐) โดยมีค าสั่งให้
โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา  ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลาง               ของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเปูาหมายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาจึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช  ๒๕๖๓  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ใช้ในทุกระดับชั้น  

   
 
 



๕๖ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

 
๒.   วตัถปุระสงค ์

    ๒.๑   เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

๓.   เปาูหมาย 
  ๓.๑เชงิปรมิาณ 
 
  
 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกระดับชั้น  

  ๓.๒  เชงิคณุภาพ 
     ๑.เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษามีการปรับหลักสูตรได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการ
เรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ปรับตามหลักสูตรแกนกลาง 

๔.   กจิกรรม 
                               ๔.๑  วางแผนการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร 

           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
           ๔.๓  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
           ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 

๕.๑  วางแผนการจัดโครงการ 
๕.๒ เขียนโครงการและขออนุมัติ   
       โครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ    
       ด าเนินงาน 

           

๕.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผน               
      การปฏิบัติงาน 
๔.๕  สรุปและประเมินผล                 
       การจัดโครงการ 

           

๖.   งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณ  ๗,๕๐๐  บาท (งบอุดหนุนโรงเรียน) 

กิจกรรมและรายละเอยีดการใช้
จา่ยงบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจา่ย 

ระยะเวลา/ผูร้บัผดิชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัด ุ

กิจกรรม ระยะที๑่  การเตรียม
ความพร้อม กิจกรรม(PLAN)  
ประกอบด้วย   
๑ การประชุมสร้างความเข้าใจใน
การน าหลักสูตรมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาใช้ในปี 

 

  

      ๔,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑.ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประกอบด้วย 

๑.๑ นางไพจิตรา  นันติอูป 
๑.๒ นางสาวพิมชนก มณีธร 
๑.๓ นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย์ 
 

๒. คณะกรรมการจัดท า
หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

๓..คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร 



๕๘ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

การศึกษา ๒๕๖๓ ทุกระดับชั้น  
๒.คณะกรรมการร่วมกันจัดท า
หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
๓. คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรระยะที่ ๑(ประเมินก่อน
ใช้หลักสูตร) 

 

 

๔,๕๐๐  

 

กิจกรรม ระยะที ่ ๒  การพัฒนา
งาน   (DO) 
กิจกรรม  ประกอบด้วย   
๑.การน าหลักสูตรไปใช้ทุก
ระดับชั้น 
๒.คณะกรรมการประเมินหลักสูตร
ระยะที่ ๒(ประเมินระหว่างการใช้
หลักสูตร) 

 

 

  

   

 

  

๑กรกฎาคม-มีนาคม๒๕๖๓  

๑.ครูผู้สอน 

๒. คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร 

    

กิจกรรม ระยะที ่ ๓  การ
ประเมินผลการหลังใช้หลักสูตร
(CHECK)  
๑.คณะกรรมการประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรระยะที่ ๓  

 

 

  

 

   

 

  

๑มีนาคม-๓๑ มีนาคม๒๕๖๔ 

คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร 

กิจกรรม ระยะที ่ ๔  การปรับปรุง
แก้ไข ประกอบด้วย  (ACT) 
๑.ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาต่อไป  
๑.ค่าอาหารกลางวัน 
๒.ค่าอาหารว่าง 

 

 

 

๒,๕๐๐ 

  

 

 

๑,๒๕๐ 
๑,๒๕๐ 

 

 

 

 

มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๔ 

นางไพจิตรา  นันติอูป 
นางสาวพิมชนก มณีธร 
นางไพริน  ทรัพย์ไพวัลย์ 

คณะครู 

รวมคา่ใชจ้า่ย ๗,๐๐๐  ๒,๕๐๐ ๔,๕๐๐  

 
 
 



๕๙ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๗.   การประเมนิผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. การประเมินการจัดโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

-  ประเมินการจัดโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

- แบบประเมินผล 

 
๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

๘.๑  สถานศึกษามี หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกระดับชั้น   

๘.๒  . ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จัดการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ปรับตามหลักสูตรแกนกลาง  
 
 
 
 
                     ผู้เสนอโครงการ                                                               ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 
             (นางไพจิตรา   นันติอูป)                                                          (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
          ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                          
  (นายธวัช   โลกา) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 

 
 
 
 
 



๖๐ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                            ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงาน                  กลุ่มงานวิชาการ 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีน             กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    
                      ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นางสาวพิมชนก  มณีธร ,นางไพจิตรา นันติอูป 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 
๑.   หลกัการและเหตผุล 
 สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การด ารงชีวิตของทุก ๆ คน  มีการพัฒนาและปรับตัวให้
เข้ากับสภาวการณ์ของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้  ความสามารถ  ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ในการพัฒนาศึกษานั้น   จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง



๖๑ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีศักยภาพใน
ด้านกิจกรรม กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  การแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ  เพ่ือเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชน
เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดการกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะด้านวิชาการ 
ดนตรี  และกีฬา และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ให้เป็นผู้มีทั้งความรู้ ความสามารถ  เพ่ือสร้าง
โอกาสให้แก่ผู้เรียน ได้แสดงศักยภาพทางวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆมากยิ่งขึ้น 
๒.   วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านทักษะทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา  
 ๒.๒  เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 ๒.๓  เพ่ือเป็นกิจกรรมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
๓.   เปาูหมาย 

 ๓.๑ เชงิปรมิาณ 
  นักเรียน ครูและบุคลากร มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆทั้งกิจกรรมทางวิชาการและ 

กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
๓.๒  เชงิคณุภาพ 

๑ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมทักษะทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา และน าทักษะ ที่เป็น
ประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในชีวิต  ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันร้อยละ ๘๕  
 ๒ ครู และบุคลากร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม ศักยภาพนักเรียนและมี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร้อยละ ๙๐ 

   
๔.   กจิกรรม 

                               ๔.๑   วางแผนการจัดโครงการ 
           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
           ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
                    ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
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๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. 

๕.๑  วางแผนการจัดโครงการ 
๕.๒  เขียนโครงการและ                     
       ขออนุมัติโครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
       ด าเนินงาน 

           

๕.๔ ด าเนินกิจกรรมตาม  
      แผนการปฏิบัติงาน 
๔.๕ สรุปและประเมินผล                 
      การจัดโครงการ 

           

 
๖.   งบประมาณ        -  บาท 
 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ ผูร้บัผดิชอบ 

๑.  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ในระดับศูนย์เครือข่าย ฯ เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับ   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
๒.  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับระดับ
เขตพ้ืนที่ เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค  
๓.  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับระดับ
เขตพ้ืนที่ เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทน ระดับประเทศ 
๔. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
- กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม 
- กิจกรรมผลิตสื่อการสอนจากเศษวัสดุ 
- กิจกรรมเขียนตามค าบอกจากค าศัพท์ในบทเรียน 
- กิจกรรมสูตรคิด สูตรคูณ 
- กิจกรรมธนาคารขยะเพ่ือการออมทรัพย์ของนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางภาษาไทย 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 
(งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 
 
 
 
 

ครูผู้ฝึกสอน 
 
 
ครูผู้ฝึกสอน 
 
ครูผู้ฝึกสอน 
 
 
นางธีรดา  เตชะตา 
นางไพจิตรา  นันติอูป 
นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 
นายธนทัต  เพียรวิทย์ 
นางสาวอัญชลีพร  กุลบุตร 
นายพิพัฒน์  ทองปินตา 
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- กิจกรรมเวทคณิตคิดให้ไว 
- กิจกรรมปริศนาพาคิด 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมการพัฒนามารยาทไทยในการยิ้ม  ไหว้  
ทักทายของนักเรียน 
- กิจกรรมหมากรุกสร้างสรรค์ 
- กิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ 
- กิจกรรมสร้างสรรค์ดนตรีพ้ืนเมือง 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมMicrosoft 
Office เบื้องต้น 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้วยงานใบตองดอกไม้สด 
- กิจกรรมการบ ารุงรักษาเครื่องมือช่างในบ้าน 
- กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ๑๐,๐๐๐  บาท 
๒๐,๐๐๐  บาท 

 
 
 
 

๕๐๐  บาท 

นางสาววิภา  เจริญเล็ก 
นางไพริน  ทรัพย์ไพรวัล 
นางพิมพร  พจนาปิยะกุล 
 
 
 
ว่าที่ร.ต.เอษณะ  พวงทอง 
นายพัฒนพงษ์  บุญปราบ 
นายทวีเดช  ฌานชีวิน 
นางสาวพิมชนก  มณีธร 
 
นางมาลี  ค าภีระ 
นายทศพร  พจนาปิยะกุล 
นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก 

๗.   การประเมนิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือใช้วัดและประเมินผล 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลการ
ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน
ปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วม 

ส ารวจ/สอบถาม แบบสอบถาม 
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๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
๘.๑  นักเรียนได้แสดงออก  ซึ่งความสามารถในด้านทักษะทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา 
๘.๒  นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นเลิศท้ังกิจกรรมทักษะทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา 
๘.๓  ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

            

   ผู้เสนอโครงการ                            ผู้เห็นชอบโครงการ          
                          

 

        (นางสาวพิมชนก  มณีธร)                   (นางไพจิตรา  นันติอูป)                       
              ต าแหน่ง  คร ู                                                           หัวหน้ากลุม่บริหารงานวิชาการ     
 
    

 ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 

 (นายธวัช   โลกา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
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โครงการ                            โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
แผนงาน                  กลุ่มงานวิชาการ 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีน               กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                                         พัฒนาเต็มศักยภาพ 
มาตรฐานการศกึษา       มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๑  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
    สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
    ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
    อย่างมีคุณภาพ 
    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
    จัดการเรียนรู้ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นางไพจิตรา  นันติอูป  ,นางสาวพิมชนก  มณีธร   
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ                ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๕,๕๐๐ บาท 

 
๑.   หลกัการและเหตผุล 
 จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 9(3) การจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษา ก าหนดไว้ว่า สถานศึกษา ต้องมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา จากผลการด าเนินงานของงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า การด าเนินงานของงานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ได้มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีเลิศ บางมาตรฐานที่ต้องมีการเร่ง
การพัฒนาได้แก่ด้านผู้เรียน คือด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียน  ชุมชน
แม่ลาศึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเป็นการทบทวนและร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการ
ทดสอบระดับชาติการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
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      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน าผลการพัฒนามรสรุปเป็นรูปเล่มเก็บไว้เป็นสารสนเทศใช้ในการพัฒนาและเผยแพร่
ต่อไป    

ทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น 
ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาและเพ่ือเป็นกลไกในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนา
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
๒.   วัตถุประสงค์ 

   ๒.๑  เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒.๒  เพ่ือเตรียมการประเมินคุณภาพภายใน  โดยต้นสังกัด 
 ๒.๓  เพ่ือเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก  โดย  สมศ. 
 ๒.๔  เพ่ือผดุงรักษาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นโดยน าผลการประเมินรอบที่
ผ่านมาด าเนินการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  
๓.   เปาูหมาย 
          ๓.๑  เปูาหมายเชงิปริมาณ 
   ผู้บริหาร  ครู บุคลากรโรงเรียน  นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                
                 จ านวน ๒๘๐ คน  
          ๓.๒  เปูาหมายเชงิคณุภาพ 
  โรงเรียน  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ มีความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพภายใน  
                โดยต้นสังกัด  และประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.  และรักษาระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง  
                ต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพของโรงเรียน 
      ๔.   กจิกรรม 

                               ๔.๑  วางแผนการจัดโครงการ 
           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
           ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
                    ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
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๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. 

๕.๑  วางแผนการจัดโครงกา 
๕.๒  เขียนโครงการและ                     
       ขออนุมัติโครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
       ด าเนินงาน 

           

๕.๔ ด าเนินกิจกรรมตาม  
      แผนการปฏิบัติงาน 
๔.๕ สรุปและประเมินผล                 
      การจัดโครงการ 

           

๖.   งบประมาณ 

จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท ตามรายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอยีดการใช้
จา่ยงบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจา่ย 

ระยะเวลา/ผูร้บัผดิชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัด ุ

กิจกรรม ระยะที๑่  การเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ระบบประกัน
คุณภาพภายใน กิจกรรม(PLAN)  
ประกอบด้วย   
๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ     
๒ การจัดท ามาตรฐานการศึกษา      
๓ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   
๔ การจัดท าระบบบริหารและ
สารสนเทศ     
 

๑,๐๐๐ 

 

  

       

  

 

  

 

 

 

  ๑,๐๐๐   

 

๑ กรกฎาคม-สิงหาคม
๒๕๖๓ 

นางไพจิตรา  นันติอูป 

นางสาวพิมชนก  มณีธร 
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กิจกรรม ระยะที ่ ๒  การพัฒนา
งานตามมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียน  และมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  (DO) 
กิจกรรม  ประกอบด้วย   
๑.การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา             
๒.การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

 

 

๑,๐๐๐ 

   

 

๑,๐๐๐ 

๑ กรกฎาคม-  

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

 คณะครู 

กิจกรรม ระยะที ่ ๓  การประเมิน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
(CHECK)กิจกรรมประกอบด้วย   
๑.การประเมินคุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัด   
๒.จัดท ารายงานประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา (SAR) 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

   

 

๑,๐๐๐ 

 

๑มีนาคม-๓๑ มีนาคม
๒๕๖๔ 

 

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน 

กิจกรรม ระยะที ่ ๔  การปรับปรุง
แก้ไขระบบการประกันคุณภาพ
ภายในกิจกรรม  ประกอบด้วย  
(ACT) 
๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขระบบประกัน
คุณภาพภายในหลังจากการ
ประเมินในระยะที่  ๓ 
และการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบท่ี ๔ 
๑.ค่าอาหารกลางวัน 
๒.ค่าอาหารว่าง 

 

 

 

๒,๕๐๐ 

  

 

 

 

 

 

๑,๒๕๐ 
๑,๒๕๐ 

 

 

 

 

มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๔ 

คณะครู 

รวมคา่ใชจ้า่ย ๑๐,๐๐๐  ๒,๕๐๐ ๕,๕๐๐  
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๗.   การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑.  มีระบบประกันคุณภาพภายใน       
  

๑.  ประเมินการท างานของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องตามสภาพจริง 
๒.  ประเมินคุณภาพระบบการ
ท างานที่เน้นความร่วมมือกัน 
๓.  ประเมินเอกสารหลักฐานที่
จัดท าขึ้น 
๔.  สังเกตสภาพจริงที่เป็นผลมา
จากการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

๑.  แบบประเมินโครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน  
(ตามมาตรฐานที่  ๑๒  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ที่โรงเรียน
ได้จัดท าขึ้น) 

๒.  ด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  
ศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

๑.  ตรวจสอบร่องรอยการท างาน  
เช่น  เอกสารหลักฐานที่จัดท าขึ้น 
๒.  สัมภาษณ์/สอบถามผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

๑.  แบบประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

๓.  ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

๑  สัมภาษณ์/สอบถามผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

๑.  แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วม
ในระบบประกันคุณภาพภายใน 
๒.  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
ระบบประกันคุณภาพภายใน 

๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 ๘.๑  ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  มีความตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบประกันคุณภาพภายใน  ที่จะต้องร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ให้ได้ 
 ๘.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนใกล้โรงเรียน  จะมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นระบบเพิ่มมากข้ึน  ซึ่งจะส่งผล
ดีต่อการบริหารจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ดีมากข้ึน 
 ๘.๓  ได้รับค าแนะน าและการตรวจสอบคุณภาพโดยต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือที่โรงเรียน
จะได้น าผลดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้การบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ
และเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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 ๘.๔  ได้ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะรับการประเมินและผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกโดย  สมศ.  ได้ในท่ีสุด    

 

 

 

                    ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
               ( นางไพจิตรา  นันติอูป )                                                 (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
            ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ                                          หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายธวัช   โลกา) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
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โครงการ                            สร้างนักเรียนดี  ด้วยวิถีลูกเสือไทย 
แผนงาน                  กลุ่มงานวิชาการ 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีน              กลยุทธ์ที่๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกใน
ความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นายทศพร  พจนาปิยะกุลและนายธนทัต  เพียรวิทย์ 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ               ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท  (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 
๑.   หลกัการและเหตผุล 

การปฏิรูปการเรียนรู้ ตามแนวทางของ พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งมุ่งสร้าง
ปัญญา และพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ให้สามารถคิดได้อย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในระดับสูง มีพัฒนาการทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจ
ผู้อ่ืน สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม คิดแบบองค์รวม และคิดสร้างสรรค์เพ่ือที่จะ
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สามารถร่วมมือและแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ในสังคมและโลกได้  กิจกรรมลูกเสือ เป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชน
ของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพมีความแข็งแรง  อดทน มีระเบียบวินัย  จงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์    มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระบบหมู่ซึ่งจะน าไปสู่ ความรับผิดชอบในสังคมนั้น มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตามความคาดหวังของหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีระเบียบวินัยตามความคาดหวังของหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้  ด้านทักษะและด้านเจตคติ  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา เห็นความส าคัญของกิจกรรมการ
เรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนารี จึงร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
โดยรวมของกิจกรรมการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ให้เกิดกับ
นักเรียน     
๒.   วตัถปุระสงค ์
  ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา ทักษะ มีความรู้แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มีความอดทน และสามารถอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างมีความสุข 
  ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี จากการฝึกฝนโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ 
๓.   เปูาหมาย 

๓.๑  เชงิปรมิาณ 
   นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  จ านวน ๒๘๕  นาย 
๓.๒  เชงิคณุภาพ 
  นักเรียน ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ได้รับความรู้ เป็นคนดี มีคุณธรรม และฝึกประสบการณ์ 

จากการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วน าไปปฎิบัติ ร้อยละ ๘๕ 
๔.   กจิกรรม 

                               ๔.๑   วางแผนการจัดโครงการ 
           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
           ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
                    ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
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๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. 

๕.๑  วางแผนการจัดโครงการ 
๕.๒  เขียนโครงการและ                     
       ขออนุมัติโครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
       ด าเนินงาน 

           

๕.๔ ด าเนินกิจกรรมตาม  
      แผนการปฏิบัติงาน 
๔.๕ สรุปและประเมินผล                 
      การจัดโครงการ 

           

๖.   งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ ผูร้บัผดิชอบ 

๑. กิจกรรมลูกเสือคุณธรรม 
๒.กิจกรรมลูกเสือประชาธิปไตย 
๓. กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
๔. กิจกรรมลูกเสืออาสา (บ าเพ็ญประโยชน์) 
๕.กิจกรรมฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ  
๖.กิจกรรมลูกเสือจราจร 
๗.กิจกรรมลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 

นางมาลี ค าภีระ  
นางพิมพร  พจนาปิยะกุล 
นายทศพร   พจนาปิยะกุล 
ว่าที่ร.ต. เอษณะ  พวงทอง 
นายทศพร   พจนาปิยะกุล 
นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก 
นายสัญณัณฑ์  วรรณค า 
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๗.   การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือใช้วัดและประเมินผล 

๑. ร้อยละ นักเรียนได้พัฒนา ทักษะ มี
ค ว าม รู้ แ ล้ ว น า ไ ปประยุ กต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 
๒. ร้อยละ นักเรียนได้ท างานร่วมกัน มี
ความรับผิดชอบ 
๓. ร้อยละ นักเรียนมีระเบียบวินัย 
และความอดทน มีคุณธรรม จริยธรรม  

๑. ตรวจการปฏิบัติกิจกรรม 
       
 
๒. ตอบแบบสอบถาม   
 
๓ .การสังเกต 

๑. กิจกรรม 
 
 
๒. แบบสอบถาม 
 
๓. แบบสังเกต 

๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
     ๘.๑  นักเรียนได้รับความรู้แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
     ๘.๒  นักเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
     ๘.๓  นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและ ความอดทน  
     ๘.๔  นักเรียนมีน้ าใจ มีความเสียสละ มีความสามัคคี ช่วยเหลืองานโรงเรียนและชุมชน 
 
                 
                   ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
             (นายทศพร  พจนาปิยะกุล)                                                 (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                    ต าแหน่ง  ครู                                                      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายธวัช   โลกา) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
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โครงการ          เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
แผนงาน                            กลุ่มบริหารงานวิชาการ                                                             
กลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความส านึกใน
ความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษา        มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    
    ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ            โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา                                               
ผูร้บัผดิชอบโครงการ              นางมาลัยวรรณ   พวงวิเชียร    และคณะครู 
ลักษณะโครงการ                   โครงการต่อเนื่อง                                                        
ระยะเวลาด าเนนิการ              ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ          ๕๕,๐๐๐  บาท(งบอุดหนุนรายหัว ๕๑,๐๐๐ บาท 
                                          +งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔,๐๐๐ บาท) 

 
๑.  หลกัการและเหตผุล 
 วันส าคัญท่ีกล่าวถึงในโครงการนี้มิใช่เฉพาะวันส าคัญในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่
รวมถึงวันส าคัญที่ทางโรงเรียนด าเนินการขึ้นเอง โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนหรือสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ 
วันส าคัญๆ ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประเพณีถวายเทียนจ าน าพรรษา 
ประเพณีเขาวงกต ประเพณีเดือน ๑๐ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่เทียนเหง ประเพณีอุปคุต วันคริสต์มาส 
วันไหว้ครู วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น 
 โรงเรียนกับชุมชนเป็นกระบวนการความร่วมมือต่างๆ ซึ่งจะต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่สภาพ
ปัจจุบันพบว่าโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์ต่อกันน้อยมาก ประกอบกับรัฐที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง บุคคลต่างๆ 
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพพร้อมๆ กัน นั้นก็จะพัฒนาบุคคล
ในชุมชนไปพร้อมๆ กันด้วย ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้เห็นความส าคัญจัดตั้งโครงการขึ้น 
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๒.  วตัถปุระสงค ์
 ๑.  เพ่ือให้บุคคลต่างๆ ในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
เกิดความร่วมมือต่อกัน 
 ๒.  เพ่ือให้นักเรียนและบุคคลในชุมชนได้เกิดความภาคภูมิใจต่อโรงเรียน 
 ๓.  เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัว สถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 ๔.  เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัว สถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 ๕.  เพ่ือให้นักเรียนและชุมชนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
 ๖.  เพ่ือให้บุคคลในชุมชนได้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 
 ๗.  เพ่ือให้โรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
 
๓.  เปาูหมาย 

ด้านปรมิาณ 
      นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกคน คณะครู และชาวบ้านบ้านแม่ลาหลวง บ้านสันติพัฒนา 
บ้านสันติสุข    
    ด้านคุณภาพ 
                 นักเรียนรักและหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้ชนรุ่นหลัง
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลปกครองและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 
๔.  วธิกีารและขัน้ตอนในการด าเนนิกจิกรรม 
 ๔.๑  สาระส าคัญของกจิกรรม 

-  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
-  ประชุมคณะครูเพื่อแต่งตั้งคณะท างานและวางแผนในการด าเนินโครงการ 
-  ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
-  ติดตามและประเมินผล 

  -  สรุปและรายงานผล 
 
 
 



๗๗ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

 
๔.๒   แผนงานการด าเนินการ 

ล าดับที ่ กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม 
๑ 
๒ 
๓ 
 

๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา ประเพณีถวายเทียนจ าน าพรรษา  
ประเพณีเขาวงกต ประเพณีเดือน ๑๐  
ประเพณีลอยกระทง  
ประเพณีแห่เทียนเหง  
ประเพณีอุปคุต  
วันคริสต์มาส  
ขึ้นปีใหม่ 
วันไหว้ครู  
วันเด็กแห่งชาติ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
วันแม่แห่งชาติ 
วันวชิราวธุ 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
วันสันติภาพสากล 
วันพระราชทานธงชาติไทย  
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

       - 
    ๓,๐๐๐     บาท 

    ๕๐๐     บาท 
        

๕๐๐     บาท 
-        
- 

 ๒,๕๐๐    บาท 
     ๑,๕๐๐    บาท 
  ๓๐,๐๐๐    บาท 

- 
๒,๐๐๐     บาท 
๑,๐๐๐     บาท 

- 
- 
- 

๕๐๐     บาท     

มาลัยวรรณ,พิพัฒน์,มาล ี

มาลัยวรรณ ,มาลี,พิพัฒน์ 

มาลัยวรรณ,คณะครูทุกคน   

 

มาลัยวรรณ,ณัฐกานต์,พิพัฒน์ 

พัฒนพงค์   

มาลัยวรรณ พิพัฒน์,มาลี,วภิา,เอษณะ 

มาลัยวรรณ ,พิมชนก,พพิัฒน์,เอษณะ  

มาลัยวรรณ ,มาลี,ณัฐกานต์,พิพัฒน ์

มาลัยวรรณ,มาลี,เอษณะ,พัฒนพงค์    

มาลัยวรรณ,ไพริน,ทศพร   

มาลัยวรรณ ,พิพัฒน์,วิภา,มาลี,พิมพร 

มาลัยวรรณ ,ธนทัต,ทศพร  

มาลัยวรรณ,ทศพร,ธนทัต 

มาลัยวรรณ,พิมพร,ทศพร,พิพัฒน์ 

ทศพร,ธนทัต 

ทศพร,ธนทัต 

 
๔.๓   กจิกรรมและระยะเวลา 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ หมาย

เหตุ ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. 

๑.เสนอโครงการ 
๒.ประชุมแต่งตั้งคณะท างาน 
๓.ด าเนินงานตามกิจกรรม  
๔.ติดตามและประเมินผล 
๕.สรุปและรายงานผล 

 
 
 

          
 

 



๗๘ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๖.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 ๑.  บุคคลต่างๆ ในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน   
เกิดความร่วมมือต่อกัน 
 ๒.  นักเรียนและบุคคลในชุมชนได้เกิดความภาคภูมิใจต่อโรงเรียน 
 ๓.  นักเรียนได้เห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัว สถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 ๔.  นักเรียนได้เห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัว สถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 ๕.   นักเรียนและชุมชนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
 ๖.   บุคคลในชุมชนได้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 
 ๗.   โรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
 
 
 

           ผู้เสนอโครงการ                                                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

              ( นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร)                                                (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                 ต าแหน่ง  ครูช านาญการ                                               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

( นายธวัช   โลกา ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



๗๙ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                            ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร 
แผนงาน                  งานวิชาการ 
กลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ ๒  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความส านึก

ในความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    
    ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นางสาววิภา   เจริญเล็ก    
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๒๕,๐๐๐  บาท 

 
๑.   หลกัการและเหตผุล 
 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตามหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในทุกๆ ปีการศึกษาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  ได้ผลิตนักเรียนให้จบการศึกษา
ชั้น  อนุบาล ๒   ชั้น  ป.๖  และชั้น ม.๓   โรงเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาเป็นอย่าง
มาก  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ  และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์  ซึ่งเคยอบรมสั่งสอนกันมา  
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ  และมอบใบประกาศนียบัตร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
ให้กับนักเรียน  โดยมีผู้บริหาร  และคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมสร้างขวัญและก าลังใจอย่างพร้อมเพรียง  
 

๒.   วตัถปุระสงค ์
 ๒.๑   เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน 
 ๒.๒   เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
 ๒.๓   เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 



๘๐ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

 ๒.๔   เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน 
 ๒.๕   เพ่ือให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
 ๒.๖   เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป 
 
๓.   เปาูหมาย    
 ด้านปรมิาณ 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

- ผู้บริหาร  และคณะครู 
ด้านคุณภาพ 

-  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตน 
-  นักเรียนมีขวัญและก าลังใจในการศึกษาต่อละประกอบอาชีพ 
-  นักเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป 
-  ครูและนักเรียนสร้างความประทับใจร่วมกัน 

๔.   กจิกรรม 
     ๔.๑   การประชุม  วางแผน  จัดท าโครงการ 
 ๔.๒  เสนอโครงการ  อนุมัติ 
 ๔.๓  วางแผนรูปแบบการด าเนินงาน 
 ๔.๔  ด าเนินงาน 
 ๔.๕  ประเมินผลโครงการ 
 ๔.๖  วิเคราะห์สรุปโครงการ   
๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 
๕.๑   การประชุม  วางแผน  จัดท า
โครงการ 

           

๕.๒  เสนอโครงการ  อนุมัติ            
๕.๓  วางแผนรูปแบบการด าเนินงาน            
๕.๔  ประเมินผลโครงการ 
๕.๕  วิเคราะห์สรุปโครงการ   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



๘๑ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ หมายเหต ุ

๖.๑  มอบใบประกาศนียบัตร 
๖.๒  สานสัมพันธ์วันอ าลา 
๖.๓  งานเลี้ยง          

         ๓,๐๐๐      บาท                                   
        ๑๒,๐๐๐     บาท                     
         ๑๐,๐๐๐    บาท              

 

๗.   การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดั วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

๑. นักเรียนภูมิใจในความส าเร็จ 
๒.  ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกัน 

-  ความพึงพอใจ 
-  สังเกตการร่วมกิจกรรม 
-  การสัมภาษณ์ 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 
 

 
๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
          ๘.๑   นักเรียนที่จบการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
 ๘.๒   ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 ๘.๓   นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
 ๘.๔   นักเรยีนเห็นความส าคัญของการเรียนที่จะศึกษาต่อ 
 ๘.๕   นักเรียนเป็นแรงจูงใจต่อนักเรียนรุ่นต่อๆไป 
 

           ผู้เสนอโครงการ                                                               ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
              (นางสาววิภา   เจริญเล็ก   )                                                      (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                       ต าแหน่ง  ครู                                                           หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 ( นายธวัช   โลกา ) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 



๘๒ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                            ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของนักเรียน 
แผนงาน                 บริหารงานวิชาการ 
กลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            ว่าที่ร.ต.เอษณะ   พวงทอง,นายธนทัต   เพียรวิทย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐  บาท 

 
๑.   หลกัการและเหตผุล 
               หลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันได้มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้คิดเป็น ท าเป็นและ
แก้ปัญหาเป็น ให้มีความสมบูรณ์ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ 
ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะได้ ในปัจจุบันผู้เรียนได้สนใจกิจกรรมทางด้านกีฬามากยิ่งขึ้นโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬา
ประเภทต่างๆที่หลากหลาย อีกท้ังยังเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของโรงเรียนได้อีกทางหนึ่งตลอดจนการรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง 
ชุมชนและการด าเนินกิจกรรม  ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีขึ้นภายในโรงเรียน  เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพ  ทักษะทาง
กีฬา  ต่อต้านยาเสพติด  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานเป็นหมู่คณะ  มีน้ าใจนักกีฬา  และมีความสามัคคี  
๒.   วตัถปุระสงค ์

๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ และจิตใจ 
๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัดกติกา มารยาทและระเบียบวินัย มีความสามัคคี 
๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการออกก าลังกายอย่างถูกวิธีในกีฬาแต่ละประเภท 
๒.๔  เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์สร้างความเป็นเลิศทางกีฬาได้มากยิ่งข้ึน 
๒.๕  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา  และมีน้ าใจนักกีฬา 

 



๘๓ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๓.   เปาูหมาย    
 ด้านปรมิาณ 
             นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกคน   

ด้านคุณภาพ 
                  นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษามีทักษะในการเล่นกีฬาและมีการออกก าลังกายที่ดีข้ึนและ
นักกีฬาเกิดการพัฒนาประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๘๕  
 
๔.   กจิกรรม 

 
๕.  วธิกีารและขัน้ตอนในการด าเนนิกจิกรรม 
 ๕.๑    สาระส าคัญของกจิกรรม 
  -การประชุมวางแผน จัดท าโครงการ 

-  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
-  ประชุมคณะครูเพื่อแต่งตั้งคณะท างานและวางแผนในการด าเนินโครงการ 
-  ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
-  ติดตามและประเมินผล 

  -  สรุปและรายงานผล 
 
 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ผูร้บัผดิชอบ หมายเหต ุ

๑. 
๒. 
 

๓. 
 

๔. 
๕. 
๖. 
 

กีฬาสีภายในโรงเรียน 
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแม่ลาหลวง 
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
ระดับอ าเภอ/ระดับจังหวัด 
การแข่งขันกีฬาสพฐ เกมส์ ระดับเขตพ้ืนที่ 
การแข่งขันกีฬาสพฐ เกมส์ ระดับภาค 
การแข่งขันกีฬาสพฐ เกมส์ ระดับประเทศ 

-ว่าที่ร.ต.เอษณะ  พวงทอง 
,นายธนทัต  เพียรวิทย์ 
 และคณะคร ู
 

 



๘๔ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๕.๒   กจิกรรมและระยะเวลา 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

หมายเหตุ 
ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. 

-การประชุมวางแผน จัดท า
โครงการ 
-  เสนอโครงการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
-  ประชุมคณะครูเพื่อแต่งตั้ง
คณะท างานและวางแผนในการ
ด าเนินโครงการ 
-  ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
-  ติดตามและประเมินผล 
-  สรุปและรายงานผล 

 
 
 
 

           
 
 
 
 
 

 
๖.   งบประมาณ 

 
 
 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ

๑. 
๒. 
 

๓ 
 

๔. 
    ๕. 
    ๖ 

กีฬาสีภายในโรงเรียน 
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแม่ลาหลวง 
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
ระดับอ าเภอ/ระดับจังหวัด 
การแข่งขันกีฬาสพฐ เกมส์ ระดับเขตพ้ืนที่ 
การแข่งขันกีฬาสพฐ เกมส์ ระดับภาค 
การแข่งขันกีฬาสพฐ เกมส์ ระดับประเทศ 

๑๐,๐๐๐  บาท 
                    
 
 

ว่าที่ร.ต.เอษณะ
,นายธนทัต  
เพียรวิทย์ 
ครูผู้ฝึกสอน
กีฬา 
แต่ละประเภท 



๘๕ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๗.  การวดัและประเมินผล 
 ตวัชีว้ดัความส าเร็จ วธิกีารวดัและประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

๑.  นักกีฬาของโรงเรียน  ได้มีโอกาสเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนของหน่วยงาน
ต่างๆ 
๒.  ร้อยละความส าเร็จของรางวัล 
๓.  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์    มีความสามัคคี   
มีความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน 

  - ผลการแข่งขันกีฬา 
     
   
  - ผลการแข่งขัน 
 
  - การสังเกต , การสัมภาษณ์ 
-การประเมินความพึงพอใจ 

  - แบบสรุปผลการแข่งขันกีฬา 
     
   
  - แบบสรุปผลการแข่งขันกีฬา 
 
  - แบบสังเกต , แบบสัมภาษณ์ 
  -แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๘.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

๘.๑  นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ และจิตใจ 
๘.๒  นักเรียนได้รู้จัดกติกา มารยาทและระเบียบวินัย มีความสามัคคี 
๘.๓  นักเรียนได้รู้จักการออกก าลังกายอย่างถูกวิธีในกีฬาแต่ละประเภท 
๘.๔  นักเรียนมีประสบการณ์สร้างความเป็นเลิศทางกีฬาได้มากยิ่งขึ้น 
๘.๕  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา  และมีน้ าใจนักกีฬา 
 

           ผู้เสนอโครงการ                                                               ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
              (ว่าทีร่.ต.เอษณะ   พวงทอง)                                                  (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                ต าแหน่ง  ครชู านาญการ                                                   หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 ( นายธวัช   โลกา ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 
 



๘๖ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ    ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 
แผนงาน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความส านึก
ในความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
               ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ   นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนนิการ  ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ                           ๓๐,๐๐๐  บาท  (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 
๑.  หลกัการและเหตผุล 
 ในปัจจุบันการศึกษาได้มีการเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆ  ด้าน  การจัดรูปแบบการเรียน
การสอนต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  หลากวิธี  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีทักษะ  มี
ความคิด     ที่สามารถน าไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  ดังนั้นการน านักเรียนออกไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่นอกห้องเรียน  จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  รู้จัก
ตัดสินใจ  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้  เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
โลกทัศน์ที่กว้างไกล  ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ตัว
บ่งชี้   และเกณฑ์การพิจารณา  เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรฐานที่  ๑๘.๒  ว่าด้วยสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม  การบริหาร  กิจกรรมการเรียนการสอน  
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้  แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   
 ดังนั้นการน านักเรียนออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่  นอกห้องเรียน  จึงเป็นการจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง   ด้วยลักษณะประจักษ์แจ้ง  เห็นจริง  จากากรสังเกต  สัมผัส
สภาวะที่เป็นจริง  เป็นรูปธรรม  ท าให้การเรียนรู้ติดแน่นยาวนาน  และการศึกษานอกสถานที่ยังเป็นการเปลี่ยน
บรรยากาศ  เปลี่ยนสถานที่  เปลี่ยนความจ าเจ  ท าให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้น  สนใจ  รู้จักตัดสินใจ  
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง  อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  เป็นการผ่อนคลายท าให้มี
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น  ดังนั้นทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดคุณสมบัติดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาขึ้น 



๘๗ 
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๒. วตัถปุระสงค ์
๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ 
๒.๒  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปทัศนศึกษา 
๒.๓  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้นอกสถานที่ 

๓. เปาูหมาย 
 ๓.๑  เปาูหมายเชิงปรมิาณ  

-  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
-  ผู้บริหาร และครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

๓.๒  เปาูหมายเชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากกการไปทัศนศึกษา 
-  นักเรียนได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้นอกสถานที่ด้วยตนเอง 

๔.   กจิกรรม 
     ๔.๑   ขั้นเตรียมการ 
 ๔.๒   ขั้นด าเนินการ 
 ๔.๓   ขั้นสรุปและรายงานผล 
 
๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
๕.๑  ขั้นเตรียมการ            
๕.๒  ขั้นด าเนินการ            
๕.๓  ขั้นสรุปและรายงานผล 
 

           

  
๖.   งบประมาณ 
 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ หมายเหต ุ

๖.๑  กิจกรรมทัศนศึกษา ๓๐,๐๐๐  บาท  
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๗.   การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง 
๒.  นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

-  สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม 
-  การสัมภาษณ์ 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
 

   
๘. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

๘.๑  นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง 
๘.๒  นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๘.๓  นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
 
 
           ผู้เสนอโครงการ                                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
             (นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก)                                                  (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                       ต าแหน่ง  ครู                                                         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายธวัช   โลกา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
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โครงการ  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม 
   มาตรฐานสากล ( ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ ) 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ ว่าที่ร.ต.เอษณะ   พวงทอง,นางสาวอัญชลีพร   กุลบุตร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 
............................................................................................................................. ................................................. 
๑. หลกัการและเหตผุล 
 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังทางด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา  ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจาก
ด าเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การปูองกันและการช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนกับ
นักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการ
สื่อสารเทคโนโลยีต่างๆซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบผู้คนในเชิงบวกแล้วในเชิงลบก็ปรากฏเช่นกัน เป็นต้นว่าปัญหา
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เศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของยาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆที่เป็น
ผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทางโรงเรียนจึงตระหนักถึงความส าคัญที่จะต้องมีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้มีกรับวนการท างานเป็นระบบมีความชัดเจน จึงมีการประสานความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้งวิธีการกิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพเพ่ือการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความส าเร็จของงานย่อมเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ผลดีย่อมเกิดข้ึนกับทุกคนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 
๒. วตัถปุระสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน มีการท างานร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
๓. เปาูหมาย 
 ด้านปรมิาณ 
  นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ตั้งแต่อนุบาล๑- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ จ านวน ๒๖๗ คนและ
คณะครูทุกคน 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
๒. สัมพันธภาพระหว่างครูนักเรียน ผู้ปกครองเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
๓. นักเรียนรู้จักตนเอง 
๔. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

๔. กจิกรรม 
 ๔.๑ เสนอโครงการ 
 ๔.๒ ประชุมชี้แจงโครงการ 
 ๔.๓ ร่วมเสนอแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๔.๕ คณะกรรมการชี้แจงวิธีการด าเนินงาน 
 ๔.๖ ด าเนินการตามกิจกรรม 
 ๔.๗ นิเทศ  ติดตามผล 
 ๔.๘ สรุปผลการด าเนินงาน  
 ๔.๙ รายงานผลการด าเนินงาน 
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๕.ปฏทินิการปฏิบตังิาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑ เสนอโครงการ 
๒ ประชุมชี้แจงโครงการ 
๓ ร่วมเสนอแนวทางในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
๔ แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
๕ คณะกรรมการชี้แจงวิธีการ
ด าเนินงาน 
๖ ด าเนินการตามกิจกรรม 
๗ นิเทศ  ติดตามผล 
๘ สรุปผลการด าเนินงาน 
๙ รายงานผลการด าเนินงาน 

           

 
๖. งบประมาณ 
 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ หมายเหตุ 

๑.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
-ศึกษาข้อมูลจากระเบียนสะสม 
แบบประเมินพฤติกรรม แบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์  
แบบสัมภาษณ์นักเรียน  แบบ
สัมภาษณ์ผู้ปกครองและการเยี่ยม
บ้านแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
๒.การคัดกรองนักเรียน 
-วิเคราะห์ข้อมูลจากระเบียนสะสม 
แบบประเมินพฤติกรรม แบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์  
แบบสัมภาษณ์นักเรยีน  แบบ
สัมภาษณ์ผู้ปกครองและการเยี่ยม

๕,๐๐๐  บาท ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 
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บ้านแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
คัดนักเรียนด้อยโอกาส ศึกษา
นักเรียนรายกรณี 
๓.การส่งเสริมนักเรียน 
(ส าหรับนักเรียนทุกกลุ่ม) 
-การจัดหาทุนการศึกษา 
-กิจกรรมชุมนุม(สอนกลุ่มสนใจ) 
-กิจกรรมเสียงตามสาย 
-กิจกรรมสร้างเสริม  
พัฒนาผู้ปกครองนักเรียน  
(สาส์นถึงผู้ปกครอง) 
-การหารายได้ระหว่างเรียน 
-การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-การจัดปูายนิเทศ 
-ท าแผ่นพับ/แนะน า 
 
-กิจกรรมแนวแนวการศึกษาต่อ
และอาชีพและแก้ปัญหา 
(ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีปัญหา) 
 
-ให้การปรึกษาแนะแนวเบื้องต้น
ประสานงานกับครูและผู้เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆเพื่อจัดกิจกรรมส าหรับ
ปูองกันและการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาของนักเรียน 
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและ
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
-กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
-การบริการสารสนเทศ 
-ระบบการปกครอง 
-จัดกิจกรรมโฮมรูม 

 
 
 
ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 
 
 
ครูผู้รับผิดชอบชุมนุม 
ว่าที่ร.ต. เอษณะ  พวงทอง 
ครูอัญชลีพร   กุลบุตร 
 
 
ครูทวีเดช 
ครูมาลี 
ครไูพริน 
ครูอัญชลีพร   กุลบุตร 
 
ครพิูพัฒน์   
ว่าที่ร.ต. เอษณะ  พวงทอง 
 
 
ครูประจ าชั้น,ครูที่ปรึกษา 
 
 
 
 
ครูอัญชลีพร   กุลบุตร 
 
ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 
ครพิูมพร 
ว่าที่ร.ต. เอษณะ  พวงทอง,ครูทศพร 
ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 
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      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

-การจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันยา
เสพติด 
-กิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา 
๕.การส่งต่อ 
-สถาบันโดยตรง 

ว่าที่ร.ต. เอษณะ  พวงทอง 
/ครูทศพร พจนาปิยะกุล 
ครณูัฐกานต์แหลมมาก 
ครไูพริน  

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.นักเรียนมีการพัฒนา
ความสามารถทางการเรียน 
๒.นักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง
สมบูรณ์ 
๓.นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 
๔.นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี 

๑.สังเกต 
๒.ทดสอบ 
๓.สัมภาษณ์ 
๔.ตรวจสุขภาพ 

๑.แบบสังเกต 
๒.แบบทดสอบ 
๓.แบบสัมภาษณ์ 
๔.แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
๘.๒ สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
๘.๓ นักเรียนรู้จัดตนเองและควบคุมตนเองได้ 
๘.๔ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๘.๕ นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 

 
           ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
       (ว่าที่ร.ต.เอษณะ   พวงทอง)                    ( นางไพจิตรา     นันติอูป ) 
            ต าแหน่ง  ครชู านาญการ                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

        ผู้อนุมัติโครงการ 

 
       (นายธวัช  โลกา) 

                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 



๙๔ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                   การบริหารระบบหอพัก 
แผนงาน                 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกใน

ความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ               ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ                          (งบอุดหนุนนักเรียนพักนอน) 

๑.   หลกัการและเหตผุล 

           โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา เป็นโรงเรียนที่เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมีการรับนักเรียน
ประจ าทั้งชายและหญิง เพ่ือเปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่อยู่ต่างอ าเภอ และต่างจังหวัด ที่
มีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา และมีความประสงค์ที่จะให้บุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ จากการเปิดรับ
นักเรียนประจ าที่ผ่านมา ผู้ปกครองได้ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาอยู่ประจ าเป็นไปตามจ านวนที่โรงเรียน
ก าหนดในแต่ละปีการศึกษา เนื่องจากมีความเชื่อมั่นต่อการดูแลของโรงเรียนที่มีต่อบุตรหลาน งานนักเรียนประจ า
จึงได้จัดท าโครงการบริหารระบบหอพัก เพ่ือที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนประจ าได้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
ต่อตนเอง มีความเสียสละ เอื้ออาทร รู้จักการให้อภัยเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและสังคม รวมทั้งสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒.   วตัถปุระสงค ์
๑.เพ่ือจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับนักเรียนพักนอน 

          ๒.เพ่ือจัดซื้อวัสดุจ าพวก  พันธุ์ผัก สัตว์เลี้ยง สนับสนุนกิจกรรมส าหรับนักเรียนประจ าพักนอน 
  ๓.โรงเรียนมีอาคารสถานที่ส าหรับด าเนินการที่สะอาดมีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จ าเป็น  
   ๔.เพ่ือให้นักเรียนประจ าเป็นผู้มีระเบียบวินัยมีความประพฤติเรียบร้อยปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
    ๕. เพ่ือให้นักเรียนประจ าสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง   
 
 



๙๕ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๓.   เปาูหมาย    
ด้านปรมิาณ 
นักเรียนประจ าทุกคน สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   มีระเบียบวินัย  

มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ด้านคุณภาพ 

            นักเรียนประจ าทุกคนได้รับประทานอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ทุกมื้อ และเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และการและใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข          
    ๔.   กจิกรรม 
         ๔.๑   การประชุมเตรียมแผน 

๔.๒   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๔.๓   ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

  -  จัดหาอาหารให้นักเรียนหอพัก 
  -  งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯและซ่อมบ ารุงหอพักนักเรียนประจ า 
  -  งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องอาหารและห้องครัว 
   -  ดูแลนักเรียนหอพักแต่ละวัน 

-   ปลูกผักปลอดสารพิษ 
-   เลี้ยงปลา 
-   ท าขนมไทยเพ่ือขายในสหกรณ์ 

     ๔.๔  สรุปผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3319
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3321
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3327


๙๖ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๕.๑   การประชุมเตรียมแผน            
๕.๒  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ            
๕.๓  ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 -  จัดหาอาหารให้นักเรียน
หอพัก 
-  งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯและ
ซ่อมบ ารุงหอพักนักเรียน
ประจ า 
 -.งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ห้องอาหารและห้องครัว 
-ดูแลนักเรียนหอพักแต่ละวัน 
-ปลูกผักปลอดสารพิษ 
-เลี้ยงปลา 
-ท าขนมไทยเพ่ือขายในสหกรณ์ 

           

๕.๔  สรุปผลโครงการ            

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ หมายเหต ุ

๑.จัดหาอาหารให้นักเรียนหอพัก 
๒.งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯและซ่อมบ ารุงหอพัก
นักเรียนประจ า 
๓.งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องอาหารและห้องครัว 
๔.ดูแลนักเรียนหอพักแต่ละวัน 
๕.ปลูกผักปลอดสารพิษ 
๖.เลี้ยงปลา 
๗.ท าขนมไทยเพ่ือขายในสหกรณ์ 

 
 
  จากงบอุดหนุนราย
หัวนักเรียนพักนอน
จาก สพฐ. 

 

 

http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3319
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3319
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3321
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3321
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3321
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3327
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3327
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3319
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3321
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3321
http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/cgi-bin/acn/calendar/print_time.php?id_cal=3327


๙๗ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๗.   การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.นักเรียนประจ าได้เรียนรู้และมี
ทักษะเป็นผู้มีระเบียบวินัยมีความ
ประพฤติเรียบร้อยปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
๒.นักเรียนประจ าสามารถใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
๓.นักเรียนประจ าได้มีทักษะอาชีพ
และรายได้ระหว่างเรียน 

-  แบบสังเกต 
-  การประเมินผล 
-  กิจกรรมที่ท า 
 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
- บัญชีรายรับ -รายจ่าย 

 
๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

นักเรียนพักนอนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือใน  ด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย และสวัสดิการอ่ืนๆอย่างทั่วถึง
รวมทั้งนักเรียนประจ าเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการและใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

 
     ผู้เสนอโครงการ                                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
                ( นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก)                                           (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                           ต าแหน่ง  คร ู                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

    ผู้อนุมัติโครงการ 

 
   ( นายธวัช   โลกา ) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 
 



๙๘ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                            ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนงาน                  กลุ่มงานวิชาการ 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีน              กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    
                       ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

    ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นางสาวพิมชนก  มณีธร 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ                ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ    ๓๙,๐๐๐  บาท 

๑.   หลกัการและเหตผุล 
           ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ O-Net , NT , ระดับเขตพ้ืนที่ (Las) ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้งในภาพรวม ระดับชาติ และระดับสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คือ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับระดับประเทศ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๒.   วตัถปุระสงค ์
  ๒.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นข้อมูลและสร้างชิ้นงาน 

๓.   เปาูหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 
   นักเรียนร้อยละ ๘๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
๓.๒  เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๙๙ 
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๔.   กจิกรรม 
                               ๔.๑  วางแผนการจัดโครงการ 

           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
           ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
                     ๔.๔  ด าเนนิกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
 
๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 

๕.๑  วางแผนการจัดครงการ 
๕.๒  เขียนโครงการและ                     
       ขออนุมัติโครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
       ด าเนินงาน 

           

๕.๔ ด าเนินกิจกรรมตาม  
      แผนการปฏิบัติงาน 
๔.๕ สรุปและประเมินผล                 
      การจัดโครงการ 

           

๖.   งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  บาท 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ ผูร้บัผดิชอบ 

๕.๑   วางแผนการจัดโครงการ 
๕.๒   เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
๕.๓   แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
๕.๔   ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
        -  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
        -  กิจกรรมค่ายภาษา 
        -  กิจกรรมค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

 

   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๑,๐๐๐  บาท 

๑,๐๐๐  บาท 

ครูไพจิตรา  นันติอูป 
 
 
   
ครูณัฐกานต์  ครูอัญชลีพร 
ครูณัฐกานต์  ครูอัญชลีพร 
ครูไพจิตรา  , ครูพิมชนก 



๑๐๐ 
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        -  กิจกรรมค่าย ICT    
        -  กิจกรรมแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        -  กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม  
        -  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์ -   
           คณิตศาสตร์ 
        -   กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
        -  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ 
        -  กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย – วันสุนทรภู ่
        -  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติ 
        - กิจกรรมวันอาเซียน 
 ๔.๕   สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 

    ๑,๐๐๐  บาท 
๑,๐๐๐   บาท 

      -      บาท    
   ๑,๐๐๐  บาท 
       
    ๑,๐๐๐  บาท  
  ๓๐,๐๐๐  บาท  

 
๑,๐๐๐  บาท 

    ๑,๐๐๐  บาท  

ครูพิมชนก 
ครูไพจิตรา   
ครูประจ าชั้น 
ครูพิมพร,ครูวิภา 
 
ครูพิมพร   
ครูพิมพร 
- 
ครูพิพัฒน์ 
ครูพิมชนก, หัวหน้ากลุ่มสาระ๕ 
กลุ่มสาระ 
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 

๗.   การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
   สูงขึ้นโดยเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระ  

- ตรวจสอบข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์  - แบบทดสอบ  
- แบบบันทึกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  

๒ นักเรียนสามารถสื่อสารได้ทั้ง     
   ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

- สังเกต  - แบบสังเกต  

๓ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม                    
   คิดเป็นร้อยละ ๙๐  

- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  - แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม  
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      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
๘.๑  นักเรยีนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
๘.๒  นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
๘.๓  โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 

                   ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

             (นางสาวพิมชนก  มณีธร)                                                   (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                     ต าแหน่ง  ครู                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(นายธวัช   โลกา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
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โครงการ                      โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
แผนงาน                      บริหารงานวิชาการ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๑  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
    สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
    อย่างมีคุณภาพ 
    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
    จัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา 
    ผู้เรียน 
    ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
    ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          ว่าที่ร.ต. เอษณะ   พวงทอง และคณะครู  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา   ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๕,๐๐๐  บาท 
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๑.   หลักการและเหตุผล 
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้าน
อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความ
วิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน ให้เป็น
คนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย โดยเฉพาะบุคลากรทาง
การศึกษาทกุคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา 
ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม  การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม  ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่
สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจาก
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การปูองกันและช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การ
พนัน หนีเรียน  ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง ครู ทุกคน ที่เกี่ ยวข้อง ต้องเข้าไป
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข  

การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อ
ลามกอนาจาร เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์
ที่ส าคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๒.   วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
๒.๒  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก

สถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
๒.๓  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการปูองกันและแก้ไขปัญหายา

เสพ ติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่  
๓.   เปูาหมาย    
 ด้านปริมาณ 

สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ และรับการประเมินผลประจ าปี เพื่อประกาศให้เสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข  ครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกคน  ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา ใน



๑๐๔ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

ชุมชนทุกแห่งที่สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

ด้านคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน  มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแล กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด 

และกลุ่มค้า เฝูาระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข  
- ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา มีจิตส านึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ

อบายมุข  
- นักเรียน มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  

ร้อยละ ๘๐ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
มีความพึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา มั่นใจในกระบวนการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นักเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ ดี
งามของสังคม 
๔.   กิจกรรม 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ หมายเหต ุ

๑. 
 

กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพ
ติด 

ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
(สุ่ม) 

-ว่ า ที่ ร . ต .
เอษณะ 

 

๒ กิจกรรมให้ความรู้ปูองกันยาเสพติด โทษทาง
กฎหมาย ทักษะชีวิต 

ตลอดปีการศึกษา -ว่ า ที่ ร . ต .
เอษณะ 

 

๓ กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าต้านภัยยาเสพติด ๑ วัน -ว่าที่ร.ต.
เอษณะ 

 

๔ กิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากสื่อ
ลามกอนาจาร การพนัน และเกมออนไลน์ 

๑ วัน -ว่ า ที่ ร . ต .
เ อ ษ ณ ะ แ ล ะ
คณะครูทุกคน 

 

๕ กิจกรรมจัดท าหนั งสือ วิดี โอ เทป โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ เป็นประโยชน์ให้ความบันเทิงที่
ประเทืองปัญหาบริการแก่นักเรียน 

๑ ภาคเรียน -ว่าที่ร.ต.
เอษณะและ
คณะครูทุกคน 

 

๖ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนละ ๕ ครั้ง ว่าที่ร.ต.เอษณะ
และคณะครูทุก
คน 

 



๑๐๕ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

 
๕.  วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม 
 ๕.๑    สาระส าคัญของกิจกรรม 
  -  การประชุมวางแผน จัดท าโครงการ 

-  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
-  ประชุมคณะครูเพ่ือแต่งตั้งคณะท างานและวางแผนในการด าเนินโครงการ 
-  ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
-  ติดตามและประเมินผล 

  -  สรุปและรายงานผล 
๕.๒   กิจกรรมและระยะเวลา 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

หมายเหตุ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. 

-การประชุมวางแผน จัดท า
โครงการ 
-  เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
-  ประชุมคณะครูเพ่ือแต่งตั้ง
คณะท างานและวางแผนในการ
ด าเนินโครงการ 
-  ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
-  ติดตามและประเมินผล 
-  สรุปและรายงานผล 

 
 
 
 

           
 
 
 
 
 

 
 

๗ กิจกรรมประเมินห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนละ ๕ ครั้ง -ว่าที่ร.ต.
เอษณะและ
คณะครูทุกคน 

 

๘ กิจกรรมคลินิกเสมารักษ ์ ตลอดปีการศึกษา -ว่ า ที่ ร . ต .
เอษณะ 

 



๑๐๖ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๖.   งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 

 
๗.  การวัดและประเมินผล 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. โรงเรียนปลอดจากปัญหา

ยาเสพติด 
๒. โ ร ง เ รี ยนปลอดจากสื่ อ

ลามกอนาจาร 
๓. โรงเรียนปลอดจากการเล่น

การพนัน 

๔. โรงเรียนปลอดจาก
เหตุการณ์ทะเลาะวิวาท 

  - ประเมินจากสถิติการใช้ยาเสพติด
ของนักเรียน 
- ประเมินจากการมีหรือใช้สื่อลามก
อนาจารของนักเรียน 
- สถิติการเล่นการพนัน 
- สถิติการก่อเหตุทะเลาะวิวาทใน
โรงเรียน 
- การสังเกต , การสัมภาษณ์ 
-การประเมินความพึงพอใจ 

- แบบประเมินปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
- แบบประเมินสื่อลามกอนาจารในโรงเรียน 
- แบบประเมินการเล่นการพนันในโรงเรียน 
- แบบประเมินเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน   
- แบบสังเกต , แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

ล าดับที ่ กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ
๑. กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพติด ๕๐๐ บาท -ว่าที่ร.ต.เอษณะ 

๒ กิจกรรมให้ความรู้ปูองกันยาเสพติด โทษทางกฎหมาย 
ทักษะชีวิต 

- -ว่าที่ร.ต.เอษณะ 

๓ กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าต้านภัยยาเสพติด - -ว่าที่ร.ต.เอษณะ 

๔ กิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากสื่อลามก
อนาจาร การพนัน และเกมออนไลน์ 

- -ว่าที่ร .ต.เอษณะและ
คณะครูทุกคน 

๕ กิจกรรมจัดท าหนังสือ วิดีโอ เทป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เป็นประโยชน์ให้ความบันเทิงที่ประเทืองปัญหาบริการแก่
นักเรียน 

- -ว่าที่ร.ต.เอษณะและ
คณะครูทุกคน 

๖ กิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้อง ๕,๐๐๐ บาท -ว่าที่ร .ต.เอษณะและ
คณะครูทุกคน 

๗ กิจกรรมประเมินห้องเรียนสีขาว - -ว่าที่ร.ต.เอษณะและ
คณะครูทุกคน 

๘ กิจกรรมคลินิกเสมารักษ ์ - -ว่าที่ร.ต.เอษณะ 
 รวม ๕,๐๐๐  



๑๐๗ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด  การพนัน สื่อลามกอนาจาร และเหตุทะเลาะวิวาท 
 

 
           ผู้เสนอโครงการ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

                    (ว่าที่ร.ต.เอษณะ)                                        (นางไพจิตรา  นันติอูป) 
                ต าแหน่ง  ครชู านาญการ                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

                ( นายธวัช   โลกา ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ   พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
แผนงาน                           กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีน               กลยุทธ์ที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  
                                         ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ 
    กลยุทธ์ที่ ๔. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
                                         คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๑  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
    สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
    ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
    อย่างมีคุณภาพ 
    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
    จัดการเรียนรู้ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นางธีรดา  เตชะตา 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนนิการ               ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐  บาท 

๑.   หลกัการและเหตผุล 
 การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ นั้นเน้นการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดยการจัดหาแหล่ง
การเรียนรู้ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน  และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียน  
เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง  พัฒนาความรู้ความสามารถท้ังด้านเนื้อหาตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้ สู่ผู้เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้ให้มากท่ีสุด การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  
และขวัญก าลังใจที่ดีด้วยนอกเหนือจากนี้แล้วครูต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรม 
จรรยาบรรณ ของบุคลากรในสถานศึกษานั้น  จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือเป็นการเปิดมุมมองและโลกทัศน์ ในแบบต่าง ๆ  เพ่ือจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการ



๑๑๐ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

สร้างขวัญและก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพ่ือจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
๒.   วตัถปุระสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบสอน 

๒.๒  เพ่ือให้บุคลากรได้น าเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลให้เกิดประโยชน์กับบุคลากรภายใน 
 สถานศึกษา  และนักเรียน 

          ๒.๓  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มีมีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
          ๒.๔  เพ่ือให้บุคลากรมีแรงจูงใจ ร่วมกันพัฒนาองค์กร และมีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาตนเอง 
          ๒.๕  สร้างขวัญและก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรในโรงเรียน 
 
๓.   เปาูหมาย 

 ๓.๑ เชงิปรมิาณ 
  ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาตนเอง 

 
๓.๒  เชงิคณุภาพ 

๑. ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาตนเอง 
มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาที่ตนถนัด แล้วน ามาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนร้อยละ ๘๕  
 ๒. ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม แล้ว
น ามาปฏิบัติในวิชาชีพของตน  ร้อยละ ๘๕ 
 

  ๔.   กจิกรรม 
                               ๔.๑   วางแผนการจัดโครงการ 

           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
           ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
                    ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
 
 
 



๑๑๑ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. 

๕.๑  วางแผนการจัดโครงการ 
๕.๒  เขียนโครงการและ                     
       ขออนุมัติโครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
       ด าเนินงาน 

           

๕.๔ ด าเนินกิจกรรมตาม  
      แผนการปฏิบัติงาน 
๔.๕ สรุปและประเมินผล                 
      การจัดโครงการ 

           

 
๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ ผูร้บัผดิชอบ 

   ร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองด้านต่างๆ 
๑๑. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
๒ ๒. กิจกรรมอบรมภายในสถานศึกษา 
๓ ๓. กิจกรรมอบรมภายนอกสถานศึกษา 

๔. กิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกายของบุคลากร 
๕ ๕.กิจกรรมศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา 

๖. กิจกรรมเสริมสร้างก าลังใจบุคลากร 
๗. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากร 
 

๑๐,๐๐๐ บาท 
     
 

 นางธีรดา  เตชะตา 

 
 
 
 



๑๑๒ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๗.   การประเมนิผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือใช้วัดและประเมินผล 
๑. ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
๒. ร้อยละของบุคลากรมีผลงานใน
แฟูมประวัติของตนเองเพ่ือน าไปท า
ผลงาน  
๓. ร้อยละของบุคลากรมีการจัดท า
แผนการเรียนรู้ 
๔. ร้อยละของบุคลากรเจตคติที่ดีต่อ
การพัฒนาตนเอง ปฏิบัติหน้าที่เต็ม
ก าลังความสามารถ 

๑. ส ารวจ/สอบถาม 
 
๒. ตรวจแฟูมประวัติ ผลงานบุคลากร 
 
๓. ตรวจแผนการเรียนรู้ 
 
 
๔. ส ารวจ/สอบถาม 

๑. แบบสอบถาม / บันทึกรายงาน 
การอบรม 
๒. แฟูมประวัติ ผลงานบุคลากร 
 
๓. แบบสอบถาม 
 
 
๔. แผนการเรียนรู้ 
 

๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 ๘.๑ บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการอบรมให้ได้รับความรู้ทั้งภายในและ      
      ภายนอกสถานศึกษาทุกคน 
๘.๒  บุคลากรได้ออกไปศึกษาดูงานหาประสบการณ์ภายนอกสถานศึกษาและสามารถน ามาขยายผล      
        ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ 

 ๘.๓  บุคลากรเป็นผู้ มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 ๘.๔  บุคลากรมีแรงจูงใจ ร่วมกันพัฒนาองค์กร และมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง 
 ๘.๕ บุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
 

                      ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ                            

       
                  ( นางธีรดา  เตชะตา)                                              ( นางธีรดา  เตชะตา)                       
             ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  
                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

 
                                                      (นายธวัช   โลกา) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 



๑๑๓ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

 
โครงการ                            โครงการซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์โรงเรียน 
แผนงาน                 งานบริหารงานงบประมาณ  (พัสดุ) 
กลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

เต็มศักยภาพ  
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
    สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
    อย่างมีคุณภาพ 
    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
    จัดการเรียนรู้ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นางสาวอัญชลีพร   กุลบุตร 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐  บาท 

๑. หลักการและเหตผุล 
           โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาได้พัฒนางานด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงานอาคาร
สถานที่   ซึ่งมีการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบการและสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมเก่ียวกับการเรียนการ
สอนต่างๆ อีกท้ังยังมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและต่อเติมห้องเรียน ห้องกิจกรรมต่างๆ อย่างไม่หยุดหยั้ง เพ่ือ
ความเหมาะสม เข้ากับยุคสมัย และท่ีส าคัญเอ้ือต่อการเรียนรู้ของครู นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาขอใช้
บริการ ในขณะที่โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาได้ด าเนินการพัฒนางานด้านอาคาร สถานที่ไปนั้นงานที่ต้องด าเนินการ
ควบคู่กันไปกับการพัฒนาซึ่งทางหัวหน้างานและผู้บริหารตระหนักและให้ความส าคัญอีกงานหนึ่งก็คือ งาน
ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคาร วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดไปตามกาลเวลา หรือไม่สมบูรณ์ให้อยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้การได้ มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นที่ไว้วางใจแก่ครู นักเรียน ซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง  

ดังนั้น ทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  จึงจัดโครงการซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์โรงเรียนโดยตระหนักและให้
ความส าคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดท าแผนงานส าหรับซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่  วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของโรงเรียนไว้เพ่ือ
แก้ปัญหางานด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของโรงเรียนที่ช ารุดทรุดโทรม ไม่เหมาะสมและไม่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอนของครูนักเรียน ให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดไว้ 
 



๑๑๕ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

 

๒.   วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
๒.๒  เพ่ือให้สิ่งกอ่สร้าง วัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนมีสภาพคงทนพร้อมให้บริการ  เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

๓.   เปาูหมาย    
ด้านปรมิาณ 

                    จัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 

          มีอาคารสถานที่  วัสดุ   ครุภัณฑ์  ที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน
๔.   กจิกรรม 

๔.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๔.๒  ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
๔.๓  ด าเนินงานตามโครงการ 
๔.๔  รายงานสรุปผลการซ่อมแซม 

๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
๕.๑   เสนอโครงการเพื่อขอ 
อนุมัติ 

           

๕.๒   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ            
๕.๓   ด าเนินงานตามโครงการ
๕.๔   รายงานสรุปผลการ
ซ่อมแซม 

           

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ หมายเหต ุ

๑.ด าเนินงานตามโครงการ ๓๐,๐๐๐  บาท ค่าจ้าง  ค่าซ่อมบ ารุงวัสดุและครุภัณฑ์ 

 



๑๑๖ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๗.   การประเมนิผล 

ตวัชีว้ดั วธิกีารประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้

๑. สิ่งก่อสร้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์ของ 
โรงเรียน  มีสภาพคงทนพร้อม
ให้บริการ  เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 

-  การประเมินผล 
 
 

- แบบประเมินผลการซ่อมแซม 
 
 

๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

           ๘.๑    สิ่งก่อสร้าง  วัสดุ  และครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะใช้งาน 
๘.๒   วัสดุและครุภัณฑ์ที่ช ารุดสามารถใช้งานได้ตามปกติ เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
๘.๓    มีครุภัณฑ์(เครื่องปริ้นเตอร์)เพ่ือใช้ในการด าเนินงานให้เป็นระบบ 

 
 
 

           ผู้เสนอโครงการ                                                ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
            ( นางสาวอัญชลีพร  กุลบุตร )                                   ( นางมาลัยวรรณ พวงวิเชียร ) 
                       ต าแหน่ง   ครู                                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 
     ผู้อนุมัติโครงการ 

 
                                                       ( นายธวชั   โลกา ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา                                                    
 
 

                                                                                                                                                                                                                           

 



๑๑๗ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

 
 

 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                           ปรับปรุงภูมิทัศน์  ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ของโรงเรียน  
แผนงาน                 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
    อย่างมีคุณภาพ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นายพัฒนพงศ์   บุญปราบ ,นายทศพร  พจนาปิยะกุล  ,นายธนทัต   เพียรวิทย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

๑.   หลกัการและเหตผุล 
การปรับปรุงภูมิทัศน์  ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม ในโรงเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณ

โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม สะอาด สวยงาม เรียบร้อยร่มรื่นเสมอ มีไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ถนน ทางเดิน 
สนามและเครื่องกั้นเขต และควรจัดบริเวณภายในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ ไม่มีน้ าขัง ไม่มีน้ าคร า หรือสิ่งปฏิกูล
รวมทั้งสิ่งซึ่งจะเป็นอันตรายต่อครู และนักเรียน 

เนื่องจากโรงเรียนยังขาดสถานที่ต่างๆ ที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือเป็นการ
เตรียมตัวเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนจึงควรจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสม โดยจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สนองความต้องการของนักเรียนและพัฒนานักเรียนในด้านร่างกาย สังคม จิตใจ 
และสติปัญญา  
๒.   วตัถปุระสงค ์

๒.๑     เพ่ือจัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนและความเป็นอยู่
ของนักเรียนและครู 

๒.๒    เพ่ือให้นักเรียนรักและภูมิใจในโรงเรียนของตน 
๒.๓    เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการท้ัง ๔  ด้านคือ ร่างกาย จิตใจ สังคมและอารมณ์ 
๒.๔    เพ่ือให้นักเรียนเกิดจิตส านึกช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่สวยงาม 
๒.๕    เพ่ือปลุกจิตส านึกในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ในเรื่องการคัดแยก

ขยะ และสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
 
 
 



๑๑๙ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๓.   เปาูหมาย    
 ด้านปรมิาณ 
           ครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกคน   
        ด้านคุณภาพ 

         ๓.๑    โรงเรียนจะเป็นสถานที่ให้การศึกษากับนักเรียนอย่างสมบูรณ์เป็นที่ศรัทธาของประชาชน 
และนักเรียนจะเรียนหนังสืออย่างมีความสุข   

๓.๒    โรงเรียนจะได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์ 
๔.   กจิกรรม 
                    ๔.๑   การประชุมเตรียมแผน 
           ๔.๒    แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
           ๔.๓    จัดหาพันธุ์ไม้ตกแต่งสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
           ๔.๔    จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๕    ด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ 
           ๔.๖    สร้างรั้วบริเวณหน้าโรงเรียน 
                    ๔.๗     สรุปผลโครงการ 
๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๕.๑   การประชุมเตรียมแผน            
๕.๒   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ            
๕.๓  จัดหาพันธุ์ไม้ตกแต่ง
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
๕.๔  จัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
พัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
๕.๕  สร้างรั้วบริเวณหน้า
โรงเรียน 
๕.๖  กิจกรรมธนาคารขยะ 
รีไซเคิล 

           

๕.๖  สรุปผลโครงการ            



๑๒๐ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ หมายเหต ุ

๑.  จัดหาพันธุ์ไม้ตกแต่งสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 
๒.  จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๓.  กิจกรรมธนาคารขยะ 

 
 

๒๐,๐๐๐ บาท 
      

 
 

๗.   การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครือ่งมือที่ใช้ 

๑.  สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมี
เหมาะสมกับการเรียนการสอนและ
ความเป็นอยู่ของนักเรียนและครู 
๒.  ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 

-  การสังเกต 
-  การประเมินผล 
 
 

- แบบส ารวจความพึงพอใจ 

๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
๘.๑     สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนและความเปน็อยู่ของนักเรียนและครู 

๘.๒    นักเรียนรักและภูมิใจในโรงเรียนของตน 
๘.๓    นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔  ด้านคือ ร่างกาย จิตใจ สังคมและอารมณ์ 
๘.๔    นักเรียนเกิดจิตส านึกช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่สวยงาม 
๘.๕    นักเรียนมีจิตส านึกในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรู้ในการคัดแยกขยะ 
 

         ผู้เสนอโครงการ                                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
             ( นายพัฒนพงศ์   บุญปราบ)                                                    ( นางมาลี  ค าภีระ) 
               ต าแหน่ง   ครชู านาญการ                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
( นายธวัช   โลกา ) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 



๑๒๑ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                            โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน                
แผนงาน                 งานบริหารทั่วไป 
กลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นางไพริน   ทรัพย์ไพรวัลย์  ,  นางธีรดา  เตชะตา  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๑๒,๐๐๐  บาท 

 
๑.   หลกัการและเหตผุล 

การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาในปัจจุบันมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังนี้คือ การพัฒนา
อาชีพ สังคมและการพัฒนาคนประกอบไป ด้วย การให้ผู้เรียนได้มีความรู้พ้ืนฐาน แก้ปัญหาเป็น เสียสละ มุ่งพัฒนา
ตนเอง นักเรียนได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันและมี สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ มีการพัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สติปัญญาและสังคม เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะน าไปสู่การพัฒนาด้านอ่ืนๆด้วยโดยเฉพาะ การเรียนรู้ 
โรงเรียนเห็นความส าคัญงานด้าน อนามัยเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการส่งเสริม
สุขภาพให้กับบุคลากรในโรงเรียน     
๒.   วตัถปุระสงค ์
         ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
         ๒. เพ่ือให้นักเรียนที่เจ็บปุวยได้รับการรักษาในเบื้องต้น 
      ๓. เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้และน าความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ให้กับบุคคลอ่ืนได้ 
         ๔. เพ่ือให้นักเรียนได้รับบริการทางสุขอนามัยอย่างทั่วถึง 
          ๕. เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)และมีคุณค่าทางโภชนาการ 
          ๖. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 
         ๗. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
๓.   เปาูหมาย   
    ด้านปรมิาณ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ 
๒. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาร้อยละ ๑๐๐ ได้ดื่มนม คนละ ๒๐๐ มิลลิลิตร 

ต่อวัน 
๓. นักเรียนนักเรียนร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณะ   



๑๒๒ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
 

        ด้านคุณภาพ 
           ๑. นักเรียนได้รับบริการการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ    
  ๒. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  
๔.   กจิกรรม 
  ๑. กิจกรรมตู้ยาโรงเรียน 
  ๒. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - การรณรงค์ในกิจกรรมส าคัญต่างๆ เช่น วันต่อต้านยาเสพติด  วันงดสูบบุหรี่โลก 
   - การก าจัดลูกน้ า ยุงลาย 
     ๓.โครงการอาหารเสริม(นม) 
      ๔. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
     ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          ๑.  วางแผนการจัดโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการเรียน 

๒.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
       ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๔.  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
         ๕.  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
 
 
  



๑๒๓ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

หมายเหตุ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑. กิจกรรมตู้ยาโรงเรียน 
- ส ารวจตู้ยา ตรวจสอบวัน 
เดือน ปี ที่หมดอายุ และ ยา
ที่ต้องใช้เพิ่มเติม 
- จัดซื้อยาท่ีจ าเป็นให้
เพียงพอใน 1 ปีการศึกษา 
- บันทึกการใช้ห้องพยาบาล 
การรักษา และการส่งต่อ 

            

๒.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียนและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- การเดินรณรงค์ จัดปูาย
นิเทศ ตามวันส าคัญต่างๆ 
- การบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง
และประเมินภาวะ
โภชนาการนักเรียน     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

๓.โครงการอาหารเสริม(นม) 
  ๓.๑  ประชุมจัดตั้ง
คณะกรรมการ 
  ๓.๒  รับนมจาก อบต.แม่
ลาหลวง 

  ๓.๓  จ่ายนมให้ครู  

ประจ าชั้น 
  ๓.๔  ด าเนินตามโครงการ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๔ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

หมายเหตุ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๓.๕ ติดตามและประเมินผล 
  ๓.๖  สรุปและรายงานผล 
๔.โครงการอาหารกลางวัน 
  ๔.๑  จัดท าโครงการ 
  ๔.๒  เสนอโครงการ 
  ๔.๓  ด าเนินโครงการ 
  ๔.๔  ติดตามและ
ประเมินผล 
  ๔.๕  สรุปและรายงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

๕. สรุปและรายงานผลทุก
กิจกรรม 

            

๖.  งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ หมายเหต ุ

๑.  กิจกรรมตู้ยาโรงเรียน 
๒. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๑๐,๐๐๐  บาท 
๒,๐๐๐  บาท 

      

-จัดซื้อเวชภัณฑ์เพ่ือบริการผู้ปุวย 
-จัดซื้อสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพ 
(สส.๓) 
-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 

  



๑๒๕ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๗.   การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ 
 
๒. เพ่ือให้นักเรียนที่เจ็บปุวยได้รับการรักษา
ในเบื้องต้น 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้และน าความรู้
ที่ได้รับเผยแพร่ให้กับบุคคลอ่ืนได้ 
๔. เพ่ือให้นักเรียนได้รับบริการทาง
สุขอนามัยอย่างทั่วถึง 
๕. เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)
และมีคุณค่าทางโภชนาการ 
๖. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย
ของเด็กก่อนประถมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา 
๗. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

- การประเมินภาวะโภชนาการ 
- การประเมินสุขภาวะทางกาย 
 
- การสังเกต 
 
-  การสังเกต 
 
-  การตรวจสุขภาพ 
-  บันทึกสุขภาพผู้เรียน 
- การสังเกต 
 
- การประเมินพัฒนาการ 
 
 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง 
- แบบบันทึกการประเมินสุขภาวะ
ทางกาย 
- แบบบันทึกการใช้ห้องพยาบาล 
การรักษา และการส่งต่อ 
-  แบบสังเกต 
 
- แบบบันทึกสุขภาพนักเรียนตาม 
 
- บัญชีการจ่ายนมนักเรียน 
 
- แบบประเมินพัฒนาการ 
 
 
-แบบรายงานโครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน 

   

 
  



๑๒๖ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๘.   ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ            
๘.๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ 
๘.๒ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาร้อยละ ๑๐๐ ได้ดื่มนม คนละ ๒๐๐ 

มิลลิลิตร ต่อวัน 
๘.๓ นักเรียนนักเรียนร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
๘.๔ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
๘.๕ นักเรียนได้รับบริการการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ    

 ๘.๖ นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  
 
    
        ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
         ( นางไพริน   ทรัพย์ไพรวัลย์)       (นางมาลี  ค าภีระ) 
                    ต าแหน่ง  ครู            หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
( นายธวัช   โลกา ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ    พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน 
แผนงาน    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๕. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
 เต็มศักยภาพ 

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
    จัดการเรียนรู้ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นางพิมพร   พจนาปิยะกุล 
ลักษณะโครงการ   ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 

งบประมาณ   ๑,๐๐๐  บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลกัการและเหตผุล 

ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัฒน์ การรู้จักข่าวสารหรือข้อมูล 
ที่รวดเร็วและแม่นย า ย่อมเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการท างานก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและเกิดความ
ผิดพลาดน้อยที่สุดนั่นหมายถึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานประสิทธิภาพของโรงเรียนและส่งผลถึง
ประสิทธิภาพขององค์กรในระดับสูงขึ้นไปตามล าดับ จนถึงประสิทธิภาพระดับประเทศด้วยเช่นกัน 
ในการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลภายในโรงเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
จึงจ าเป็นต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์อยู่เสมอสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาจุดเด่น
จุดด้อยเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขประสิทธิภาพของโรงเรียนให้เกิดการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 
๒. วตัถปุระสงค ์

๒.๑  เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
๒.๒  เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

๓.  เปาูหมาย 
 ๓.๑  ดา้นปรมิาณ 
  -  นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
  -  ครูโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 

 
 



๑๒๘ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๓.๒  ดา้นคณุภาพ 
-   ครูมีความรู้และสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 
-  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
-  มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดเก็บ รวบรวมให้บริการและเผยแพร่ด้านข้อมูลสารสนเทศแก่

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 
๔.  กจิกรรม 

๔.๑   เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๔.๒   ประชุมคณะครูเพ่ือแต่งตั้งคณะท างานและวางแผนในการด าเนินโครงการ 
๔.๓   ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
๔.๔   ติดตามและประเมินผล 

 ๔.๕   สรุปและรายงานผล 
 
๕.  ปฎทินิการปฏบิัตงิาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

หมายเหตุ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 

๑.  เสนอโครงการ 
๒.  ประชุมแต่งตั้ง
คณะท างาน 
๓. พัฒนาสื่ออุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. งานซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  
๕. ติดตามและประเมินผล 
๖. สรุปและรายงานผล 

 
 
 

   
 
 
 

       
 

 

 
 
 
 



๑๒๙ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๖.  งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ หมายเหต ุ

๑.  พัฒนาสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑,๐๐๐  บาท              

๗.   การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  มีสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒.  โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งาน 

-  สังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
 

 
๘.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

๘.๑  โรงเรียนมขี้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นปัจจุบัน 
๘.๒  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่นักเรียน 
๘.๓  มีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดเก็บ รวบรวมให้บริการและเผยแพร่ด้านข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน

และบุคลากรในโรงเรียน 
๘.๔  ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
๘.๕  ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น 

 
           ผู้เสนอโครงการ                                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
             (นางพิมพร   พจนาปิยะกุล)                                                        (นางมาลี  ค าภีระ) 
            ต าแหน่ง ครชู านาญการพิเศษ                                                 หัวหนา้กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
( นายธวัช   โลกา ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 



๑๓๐ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ    สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 
แผนงาน    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ ๒  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความส านึก

ในความเป็นชาติไทย ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ  นางมาลี  ค าภีระ  , นางเพ็ญศรี  ปิ่นธิดา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนนิการ  ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 

งบประมาณ                          - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลกัการและเหตผุล 

สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนมีหลักการส าคัญที่โรงเรียนจัดขึ้น  โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงไปสัมพันธ์กับกลุ่มเกษตรกรของชุมชน ซึ่งนักเรียนจะเข้าร่วมต่อไปในอนาคต  
กิจกรรมสหกรณ์เป็นการปูพ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี เพราะระบบสหกรณ์ท่ีสิ่งที่ต้องร่วมกันท า  
ร่วมกันคิด  ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างดี และสร้างนิสัยให้เป็นผู้มีความอดทน ขยัน ประหยัด และมีความรับผิดชอบ 
เพ่ือให้สามารถช่วยตนเองได้รวมทั้งมีความสามารถในการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 
๒. วตัถปุระสงค ์

๒.๑  เพ่ือปลูกฝังความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
๒.๒  เพ่ือแนะน า ส่งเสริม ความรู้เรื่องสหกรณ์ 
๒.๓  เพ่ือจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพมาจ าหน่ายในราคาย่อมเยา        

๓.  เปาูหมาย 
๓.๑  เปาูหมายเชิงปรมิาณ  

-  นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
-  ผู้บริหาร  และคณะครู 

๓.๒  เปาูหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

 
 



๑๓๑ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๔.  กจิกรรม 
๔.๑  จัดท าโครงการ 
๔.๒  ประชุม  ชี้แจง 
๔.๓  รับสมัครสมาชิก 
๔.๔  เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔.๕  ด าเนินงาน 
๔.๖  สรุปผลการด าเนินงาน 

 
๕.  ปฎทินิปฏบิัตงิาน 
 

กิจกรรม  /  ระยะเวลา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ หมาย

เหตุ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑ จัดท าโครงการ 
๒ ประชุม ชี้แจง 
๓ รับสมัครสมาชิก 
๔ เลือกตั้งคณะท างาน 
๕ ด าเนินงาน 
๖ สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

           

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ หมายเหต ุ

๖.๑  กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน(ประถม) 
๖.๒  กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน(มัธยม) 

-                                     

 

 

 

 



๑๓๒ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๗.   การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
กิจกรรมสหกรณ์ 
๒. นักเรียนมีความซื่อสัตย์  สุจริต 

-  การสอบถาม 
 
-  การสังเกต 

- แบบสอบถาม 
 
 

 
๘. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

๘.๑  นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
๘.๒  นักเรียนมีความซื่อสัตย์  สุจริต 
๘.๓  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 

  
 
 

           ผู้เสนอโครงการ                                                              ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
                   ( นางมาลี  ค าภีระ)                                                             (นางมาลี  ค าภีระ) 
            ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ                                                หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายธวัช   โลกา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 



๑๓๓ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ    จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
แผนงาน   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
    สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิภา  เจริญเล็ก 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนินการ  ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 

งบประมาณ                     ๒๕,๐๐๐  บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละงานในโรงเรียน  จ าเป็นต้องมีวัสดุ  อุปกรณ์ส านักงานที่เพียงพอต่อการใช้งาน  
เพ่ือให้มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละงาน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือให้มีวัสดุ  อุปกรณ์ส านักงานใช้อย่างเพียงพอ 
๒.๒  เพ่ือให้มีใช้วัสดุอุปกรณ์  อย่างคุ้มค่าและประหยัด 

๓.  เปูาหมาย 
๓.๑  เปูาหมายเชิงปริมาณ  

-  ครูธุการ 
-  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
-  เจ้าหน้าที่บัญชี 
-  เจ้าหน้าที่การเงิน 

๓.๒  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
- เพ่ือให้แต่ละฝุายงานมีวัสดุอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ 

 
 
 



๑๓๔ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๔.  กิจกรรม 
๔.๑  จัดท าโครงการ 
๔.๒  ประชุม  ชี้แจง 
๔.๓  จัดซื้อวัสดุ 
๔.๔  สรุปผลการด าเนินงาน 

 
๕.  ปฎิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม  /  ระยะเวลา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

หมายเหตุ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑ จัดท าโครงการ 
๒ ประชุม ชี้แจง 
๓ รับสมัครสมาชิก 
๔ เลือกตั้งคณะท างาน 
๕ ด าเนินงาน 
๖ สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 

           

 
๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ หมายเหตุ 

๖.๑  วัสดุส านักงานงานธุรการ 
๖.๒  วัสดุส านักงานการเงินและบัญชี 
๖.๓  วัสดุส านักงานงานพัสดุ 
 

       ๒๐,๐๐๐   บาท 
         ๕,๐๐๐   บาท 

 

 
๗.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.  มีวัสดุส านักงานใช้อย่างเพียงพอ 
 

-  การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

 
 
 



๑๓๕ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑  มีวัสดุส านักงานใช้อย่างเพียงพอ 
          
 
 
              ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
                   ( นางสาววิภา   เจริญเล็ก)                                                    (นางมาลี  ค าภีระ) 
                            ต าแหน่ง    ครู                                                      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
        ( นายธวัช   โลกา ) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                      โครงการอาหารกลางวัน 
แผนงาน                  บริหารงานทั่วไป 
กลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
    ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นางมาลี   ค าภีระ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ    ๔๔๔,๐๐๐  บาท (องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาหลวง) 

๑.   หลกัการและเหตผุล 
 การบริการอาหารกลางวันเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง การรับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอมีคุณค่าทาง
โภชนาการนั้นจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์  ร่างกายแข็งแรง  มีภูมิต้านทานโรค  เมื่อสุขภาพพลานามัย
แข็งแรง ย่อมส่งเสริมให้การพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนดีขึ้นด้วย ท าให้นักเรียนสามารถเข้า
ร่วมในกิจกรรมการเรียนได้อย่างเต็มท่ี 
 นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการเรียนวิชาการงานและอาชีพ ( งานบ้าน ) ให้ได้ผลอย่างจริงจัง และเกิดการ
เรียนรู้พื้นฐานเรื่องโภชนาการ นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๒.วตัถุประสงค ์
 ๑.   เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
 ๒.   เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนยากจน ขาดแคลนได้รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๓.   เพ่ือส่งเสริมความรู้พื้นฐานจากประสบการณ์ เรื่องโภชนาการและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียนได้ 
 ๔.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะอาชีพไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓.   เปาูหมาย 
 ๓.๑   ด้านปริมาณ 
  นักเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จ านวน ๒๙๖คน 

๓.๒   ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและพอเหมาะกับความ 
          ต้องการของร่างกาย 
 



๑๓๗ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๔.   ทรัพยากรที่ตอ้งการ 
 ๔.๑   บุคลากร 
  -   ครูโภชนาการ 
                     -   ครูประจ าชั้น 
  -   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔,๕,๖ 
  -   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
 ๔.๒   งบประมาณ 
  -   งบจากเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
  -   งบจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -   งบจากเงินอุดหนุนเด็กยากจนและขาดแคลน(ขยายโอกาส) 
  -   งบจากกองทุนอาหารกลางวัน จ านวน ๔๔๔,๐๐๐ บาท (อบต.แม่ลาหลวง)           
 ๔.๓   วัสดุอุปกรณ์ 
  -   วัสดุงานครัวที่ใช้ในการประกอบอาหาร 
  -   วัสดุงานเกษตร  เช่นพันธุ์พืช  สัตว์ 
 ๔.๔   อ่ืนๆ 
  -   พ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตร 
  -   พ้ืนที่ส าหรับเลี้ยงสัตว์ 
 
๕.   วธิกีารและขัน้ตอนในการท างาน 
 ๕.๑    กิจกรรม 
  -   ปลูกพืชผักสวนครัว   
  -   เลี้ยงปลา,เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่,เพาะเห็ดนางฟูา ช่วงชั้นที่  ๓ 
  -   จัดซื้อวัสดุฝึกงานครัว งานบ้าน  

๕.๒   วิธีการและขั้นตอน 
  ๑.   ประชุม แต่งตั้งคณะท างาน ครู นักการ  นักเรียน 
  ๒.   จัดหาอุปกรณ์  เครื่องใช้ในการจัดท าอาหารกลางวัน 
  ๓.   จัดกิจกรรมการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ในโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
  ๔.   ด าเนินการตามกิจกรรม 
  ๕.   ประเมินผล 
  ๖.   สรุปรายงาน        
 



๑๓๘ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๕.๓   กจิกรรม/ระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
             กิจกรรม/ระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ หมายเหต ุ

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค 

๑.   ประชุมแต่งตั้งคณะท างาน 
๒.   จัดหาอุปกรณ์วัสดุงานครัว วัสดุ 
๓.   จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว 
เลี้ยงปลา 
๔.   ด าเนินตามกิจกรรม 
๕.   ประเมินผล 
๖.   สรุป รายงาน 
 

            

 ๖. งบประมาณ    ๔๔๔,๐๐๐  บาท (จากองค์การบริหารส่วนต าบล) 

 ๗. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครือ่งมือที่ใช้ 

๑.เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ 
๒.   เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนยากจน 
ขาดแคลนได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 
๓.   เพ่ือส่งเสริมความรู้พื้นฐานจาก
ประสบการณ์ เรื่องโภชนาการและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนได้ 
๔.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะอาชีพไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

- สอบถาม, สัมภาษณ์ 
-สังเกตพฤติกรรม 

๑. แบบสอบถาม,สัมภาษณ์ 
๓. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 

 
 
 



๑๓๙ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๘. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
 ๑. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
 ๒. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนยากจน ขาดแคลนได้รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๓. ส่งเสริมความรู้พื้นฐานจากประสบการณ์ เรื่องโภชนาการและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนได้ 
 ๔. นักเรียนมีทักษะอาชีพไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
                     
 
        

     ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            

                       ( นางมาลี  ค าภีระ)                         (นางมาลี  ค าภีระ) 
                  ต าแหน่ง ครชู านาญการพิเศษ         หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  
      
    
       ผู้อนุมัติโครงการ 

 
               (นายธวชั     โลกา) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 
  

 

 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ   โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
สนองกลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ข้อที่ ๕. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ  นางสาวณัฐกานต์   แหลมมาก 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนนิการ  ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐  บาท 

๑. หลกัการและเหตผุล 
    เพ่ือเป็นการตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุภาพกาย และสุขภาพจิต 
ที่ดี มีการประกันตนเองมิให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ในปัจจุบันก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในโรงเรียน และนอก
โรงเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาจึงจัดท าโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักคือ การจัดท าประกันอุบัติเหตุหมู่แก่ครู บุคลากร
และนักเรียน ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประกันอุบัติเหตุแล้ว ยังช่วยสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู บุคลากรและ
นักเรียนมีความมั่นใจในการด าเนินชีวิตอีกด้วย  
๒. วตัถปุระสงค ์
    ๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนมีหลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน 
    ๒.๒ เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนมีความมั่นใจในการด าเนินชีวิต 
    ๒.๓ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
๓. เปาูหมาย 

เชิงปริมาณ 
     ๑. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจ านวน  ๓๑๓ คน 
    เชิงคุณภาพ   
     ๑. ครู บุคลากรและนักเรียนได้รับการบริการด้านประกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน 
 



๑๔๑ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๔. กจิกรรม 
 ๔.๑ เสนอโครงการ 
 ๔.๒ ประชุมชี้แจงโครงการ 
 ๔.๓ ร่วมเสนอแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๔.๕ คณะกรรมการชี้แจงวิธีการด าเนินงาน 
 ๔.๖ ด าเนินการตามกิจกรรม 
 ๔.๗ นิเทศ  ติดตามผล 
 ๔.๘ สรุปผลการด าเนินงาน  
 ๔.๙ รายงานผลการด าเนินงาน 
 
๕.ปฏทินิการปฏิบตังิาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑ เสนอโครงการ 
๒ ประชุมชี้แจงโครงการ 
๓ ร่วมเสนอแนวทางในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
๔ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๕ คณะกรรมการชี้แจงวิธีการ
ด าเนินงาน 
๖ ด าเนินการตามกิจกรรม 
๗ นิเทศ  ติดตามผล 
๘ สรุปผลการด าเนินงาน 
๙ รายงานผลการด าเนินงาน 

           

 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๖. งบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ หมายเหตุ 

จัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มครู 
บุคลากรและนักเรียน 

๓๐,๐๐๐  

 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. บุคลากรและนักเรียนมี
หลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
๒. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนมี
ความมั่นใจในการด าเนินชีวิต 
๓. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
 

๑. แบบสอบถาม  ๑. แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
๘. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
  ๘.๑ ครู บุคลากรและนักเรียนมีหลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน 

๘.๒ ครู บุคลากรและนักเรียนมีความม่ันใจในการด าเนินชีวิต 
          ๘.๓ ครู บุคลากรและนักเรียนมีขวัญและก าลังใจ 
 
 
           ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
      (นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก)                         (นางมาลี  ค าภีระ) 
                  ต าแหน่ง ครู                             หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

        ผู้อนุมัติโครงการ 

 
       (นายธวัช  โลกา) 

                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 



๑๔๓ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โครงการ                            โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า2019 (COVIC-19) 
                                          ในสถานศึกษา             
แผนงาน                 งานบริหารทั่วไป 
กลยทุธโ์รงเรยีน กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล  
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ            นางมาลี  ค าภีระ  ,นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก 
ลักษณะโครงการ            โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนนิการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๗๐,๐๐๐  บาท 

 
๑.   หลกัการและเหตผุล 

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโควิด2019  (COVID-19) ที่ก าลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มี
ความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ท าให้ผู้ปุวยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัย
โลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ปุาที่ซื้อขายอยู่ และ
ปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่
ปุวย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพ่ือให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 

เชื้อไวรัสโควิด 19 สามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานแค่ไหนยังไม่มีความแน่นอนว่าเชื้อไวรัสที่ท าให้
เกดิโรคโควิด 19 อยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีพฤติกรรมเหมือนโคโรนาไวรัสตัวอ่ืนๆ งาน
ศึกษาวิจัย (รวมถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโควิด 19) ระบุว่าเชื้อนี้อาจมีชีวิตอยู่บนพ้ืนผิวต่างๆได้หลายชั่วโมงไป
จนถึงหลายวัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆเช่น ลักษณะของพ้ืนผิว อุณหภูมิและความชื้นของสภาวะแวดล้อม 
หากคิดว่าพ้ืนผิวอาจปนเปื้อน ท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อเพ่ือปกปูองท่านเองและผู้อื่น  ท าความสะอาดมือ
ด้วยการใช้เจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยน้ าและสบู่ เลี่ยงการสัมผัสตา ปากและจมูกการเจ็บปุวยจากการติดเชื้อ
โควิด 19 นั้นค่อนข้างไม่รุนแรงโดยเฉพาะในเด็กและคนหนุ่มสาว อย่างไรก็ตาม โควิด 19 นี้สามารถท าให้เจ็บปุวย
รุนแรงได้ ประมาณ ๑ ใน ๕ ของผู้ติดเชื้อต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ดังนั้น จึงถือเป็นเรื่องปกติท่ีเราจะ
กังวลว่าการระบาดของโควิด 19 นี้จะมีผลกระทบต่อเราและคนที่เรารักอย่างไร เราสามารถเบี่ยงความกังวลของ
เราให้กลายเป็นการกระท าเพ่ือปกปูองตัวเราเอง คนที่เรารักและชุมชนของเราได้ สิ่งแรกที่ส าคัญที่สุดคือการล้าง
มืออย่างสม่ าเสมอให้สะอาดและการพัฒนาสุขลักษณะที่ดีเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ สิ่งที่สองคือการติดตาม
ข่าวสารขอ้มูลและค าแนะน าของหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ รวมถึงข้อจ ากัดเรื่องการเดินทาง การเคลื่อนย้าย
ผู้คนและการรวมตัวของคนจ านวนมาก เป็นต้น 

 



๑๔๔ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  เห็นความส าคัญของการปูองกันและควบคุมโรคดังกล่าว  จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือปูองกันและดูแล นักเรียนและบุคลากรทุกคน ให้มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคดังกล่าว 

๒.   วตัถปุระสงค ์
         ๑. เพ่ือปูองกันนักเรียนให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVIC-19) 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความรูความเข้าใจ  และรู้วิธีปูองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019  
               (COVIC-19)  
 ๓.  เพ่ือให้นักเรียนมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปูองกันตนเองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVIC-19)          
๓.   เปาูหมาย   
    ด้านปรมิาณ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVIC-19)          
        ด้านคุณภาพ 
           ๑. นักเรียนได้รับการบริการการปูองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVIC-19)          
ในโรงเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ    
  ๒. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  
๔.   กจิกรรม 
  ๑. การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปูองกันและคัดกรอง 

๒. การคัดกรองนักเรียนทุกครั้งเวลาเข้า-ออก จากโรงเรียน 
  ๓. กิจกรรมการล้างมือบ่อยๆ 
     ๔.กิจกรรมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียน และหลังท ากิจกรรมต่างๆ 
      ๕. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
  ๖ กิจกรรมท าความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ออย่างสม่ าเสมอ 
     ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          ๑.  วางแผนการด าเนินงาน 

๒.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
       ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๔.  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
         ๕.  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 
 
  



๑๔๕ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๕.   ปฏทินิปฏบิัตงิาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

หมายเหตุ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. 

๑. การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปูองกันและคัดกรอง 
๒.การคัดกรองนักเรียนทุก
ครั้งเวลาเข้า-ออก จาก
โรงเรียน 
๓. กิจกรรมการล้างมือ
บ่อยๆ 
๔.กิจกรรมล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้า
ห้องเรียน และหลังท า
กิจกรรมต่างๆ 
๕. ใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา 
๖. กิจกรรมท าความสะอาด
ห้องเรียนและบริเวณ
โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๗. สรุปและรายงานผลทุก
กิจกรรม 

            

๖.  งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช ้ หมายเหต ุ

การจัดหาอปุกรณ์ที่ใช้ในการปูองกันและคัดกรอง    ๗๐,๐๐๐  บาท    

  



๑๔๖ 
 

      *** แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา  สพป.แมฮ่่องสอน  เขต ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓    *** 

 

 

๗.   การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า2019 (COVIC-19) 
๒  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  และรู้วิธี
ปูองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVIC-19)  
๓. นักเรียนมีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปูองกัน
ตนเองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 
(COVIC-19)          

- การสังเกต 
-การคัดกรอง 
- การตรวจสุขภาพ 
- บันทึกสุขภาพผู้เรียน 
- การสัมภาษณ์ 

-  แบบสังเกต 
- แบบบันทึกสุขภาพนักเรียนตาม 
 
 
 

   

 
๘.   ผลทีค่าดวา่จะได้รบั            

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVIC-19) 
 ๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีความรู้ความเข้าใจ  และรู้วิธีปูองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 
(COVIC-19)  
 ๓.  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปูองกันตนเองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVIC-19)          

 
    
        ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
               ( นางมาลี   ค าภรีะ )                  (นางมาลี  ค าภีระ) 
          ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ                     หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
( นายธวัช   โลกา ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 



๑๔๗ 
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ส่วนที่  ๓ 
ภาคผนวก 

 


